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IEVADS

 Grāmata veidota kā praktisks palīgs galvenokārt topošajām māsām un ārsta palīgiem 
un sadalīta vairākās nodaļās, sākot ar aprakstu, kā nodrošināt higiēnas prasībām atbilstošu 
un tīru darba vidi dažādu manipulāciju veikšanai; turpinājumā apskatīta jau konkrētu 
procedūru veikšana un pacientu drošības principi, kas jāievēro to laikā. Procedūru ap- 
raksti sadalīti vairākās grupās, sākot ar antropometrisko rādītāju noteikšanu, kas arī ir 
ļoti būtiski, raugoties no pacientu drošības viedokļa. Tālāk aprakstīta ķirurģiska rakstura 
procedūru veikšana, skābekļa un medikamentu ievades, dažādu mākslīgo atveru (stomu) 
aprūpe, pacienta barošanas veidi un bioloģiskā materiāla savākšana izmeklējumiem. 
Procedūru aprakstos mazāk skartas ārsta kompetencē esošo manipulāciju tehniskās 
izpildes (piemēram, veicot dažādas punkcijas), bet vairāk akcentēti asistenta uzdevumi 
to manipulāciju laikā, ko parasti veic māsa vai ārsta palīgs. Savukārt manipulācijām vai 
procedūrām, kas ir māsas vai ārsta palīga kompetencē, aprakstīta ne tikai to tehniski 
precīza veikšana, bet arī drošas vides sagatavošana šo manipulāciju veikšanai. Autores 
ir secinājušas, ka latviešu valodā trūkst mācību literatūras, kas koncentrēti apkopotu 
studentiem nepieciešamo informāciju par invazīvo manipulāciju veikšanu drošā vidē 
(injekcijas, katetrizācija,  punkcijas u.c.). 

 Vienā grāmatā ir grūti apskatīt visus faktorus veselības aprūpes sistēmā, to skaitā 
arī tos, kuri nosaka un ietekmē pacienta drošību, tāpēc šajā darbā tiks izklāstīts veids, kā 
veselības aprūpes sniedzējiem, tehniski pareizi veicot manipulācijas, mazināt  iespējamo 
risku pacienta drošībai. Autores cer, ka grāmata pirmām kārtām palīdzēs veicināt 
studējošo izpratni par drošu veselības aprūpes vidi un rīcību, kā to uzturēt, arī tehniski 
pareizi veicot procedūras. Kompetence  procedūru veikšanā ir jāattīsta jau studiju procesa 
laikā un turpmākā pēcdiploma profesionālajā procesā. Šādā kontekstā nav pietiekami 
daudz mācību literatūras latviešu valodā, tāpēc autores grāmatā apvienoja pierādījumos 
balstītas, literatūras avotos gūtās atziņas un nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas 
norādītas profesiju standartos un paredzētas apgūt gan studiju procesā, gan papildināt 
pēcdiploma profesionālajā pilnveidē. Grāmata paredzēta ne tikai studējošiem topošajiem 
veselības nozares profesionāļiem,  bet arī  mācībspēkiem un visiem interesentiem veselības 
aprūpes nozarē profesionālās pilnveides ietvaros.
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1. DROŠA PACIENTU APRŪPES VIDE

☑ Latīniski – pignus (pignus aegroti)
☑ Angliski  – safety 
☑ Krieviski – безопасность 

 Pieejama un droša veselības aprūpe ir būtiska katras sabiedrības ilgtspējīgas attīstības 
sastāvdaļa. Savukārt jau pašā veselības aprūpes vidē ir jābūt nodrošinātai augstas kva- 
litātes un drošai pacientu aprūpei. Pacienta drošība ir pacienta brīvība no iespējama vai 
esoša kaitējuma saistībā ar veselības aprūpi1. Pierādījumi liecina, ka nedroši, zemākas 
kvalitātes veselības aprūpes pakalpojumi veicina būtisku kaitējumu pacienta veselībai2.  

 Pacientu drošība ir skatāma kompleksi veselības aprūpes sistēmā un tās apdraudē-
jumi ir jāiezīmē pietiekami plaši, jo to nosaka vairāki cēloņi.

• Latenta neveiksme – nav tieši saistīta ar praktiski  sniegtu pacienta aprūpi, bet  saistīta 
ar lēmumu pieņemšanu, kas skar veselības aprūpes organizatorisko politiku, plānošanas 
un birokrātiskās procedūras, resursu sadali.

• Tieša neveiksme – rodas veselības aprūpes sniedzēja tiešas darbības vai kontakta ar 
pacientu laikā.

• Organizatoriskā sistēmas neveiksme – netiešas nepilnības, kas ietver veselības aprū- 
pes iestādes vadības, organizācijas kultūru, protokolus/procesus, zināšanu nodošanu un 
ārējos sociālos faktorus.

• Tehniska kļūme – netieša iekārtu vai ārējo resursu neveiksme.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic 
Cooperation and Development, OECD) pacientu drošības indikatori.3

‘’Var izšķirt divu veidu pacientu drošības pārkāpumus: pirmkārt, tiešie kaitējumi jeb tie, 
kam nekad nevajadzētu notikt, kā, piemēram, medicīnisku manipulāciju laikā pieļautas 
tehniskas kļūdas; otrkārt, netiešie kaitējumi, kuri saistāmi, piemēram, ar nepietiekami 
kvalitatīvi sagatavotu vidi medicīniskas manipulācijas veikšanai, piemēram, virsmu dez- 
infekcija, kā rezultātā rodas hospitālās infekcijas risks.’’

 
 Pacientu drošību veselības aprūpes vidē nedrīkst skatīt atrauti no drošas veselības 
aprūpes vides kopumā. Te, līdztekus iepriekš uzskaitītajiem apdraudējumiem pacientam, 
1 Priekšizpētes ziņojums par Eiropas Savienības pacientu drošības politiku. http://www.biodrosiba.lu.lv/fileadmin/user_upload/
lu_portal/projekti/biodrosiba/ZLinde_Pacientu_drosiba.pdf
2 WHO. Setting Priorities for Global Patient Safety. http://www.who.int/patientsafety/conceptnote-spgps16.pdf?ua=1
3 http://www.oecd.org/els/health-systems/hcqi-patient-safety.htm
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nevar aizmirst arī to, ka arī veselības aprūpes darbiniekiem ir jābūt drošai videi.  Veselības 
aprūpē strādājošajiem iespējamie riski var būt, gan veicot tehniskas manipulācijas (pie- 
mēram, risks savainoties ar asiem instrumentiem), gan saskare ar ķīmiskām vielām un 
mikroorganismiem, to skaitā, rezistentiem. Veselības aprūpē darbs nereti tiek veikts 
paaugstinātas emocionālās spriedzes apstākļos, darbiniekiem veidojas pārgurums un tas 
veicina izdegšanas sindromu. Savukārt iepriekš minētais arī var veicināt nedrošas vides 
risku pacientam.    

 Veselības aprūpes sistēmas darbībā ir saistoši gan Eiropas Savienības, gan mūsu valsts 
dažādi reglamentējošie normatīvie akti. Eiropas Savienības normatīvi, izteikti Direktīvās. 
Grāmatā ir aprakstīta klīnisko procedūru veikšana,  tāpēc ir jāmin Direktīva 2010/32/ES, ar ko 
īsteno HOSPEEM (Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes darba devēju asociācija) un EPSU 
(Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību federācija, kas ir Eiropas arodbiedrību 
organizācija) noslēgto Pamatlīgumu par asu instrumentu radītu ievainojumu novēršanu 
slimnīcu un veselības aprūpes nozarē.4 Direktīvas mērķis ir panākt pēc iespējas drošāku 
darba vidi, novēršot darba ņēmēju savainošanos ar asiem medicīniskiem instrumentiem 
(tostarp injekciju adatām), un aizsargāt apdraudētos darba ņēmējus. Tāpat jāmin vairākas 
Eiropas Padomes rekomendācijas saistībā ar antibakteriālu preparātu izmantošanu un 
rezistences veidošanos, piemēram, ‘’Par piesardzīgu antibakteriālo līdzekļu izmantošanu 
cilvēku ārstēšanā’’5, ‘’Rīcības plāns pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezis- 
tence’’6. Iepriekš minētais dokuments cita starpā nosaka, ka jāuzlabo infekciju profilakse 
un kontrole slimnīcās. 

 Veselības aprūpes sistēmas valsts reglamentējošie likumi un normatīvi 

1. Ārstniecības likums, Epidemioloģiskās drošības likums un tiem pakārtotie Ministru 
kabineta noteikumi, piemēram, Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestā- 
dēm un to struktūrvienībām; zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība; dzemdību 
palīdzības nodrošināšanas kārtība; vakcinācijas noteikumi u.c.

2. Pacientu tiesību likums.

3. Normatīvi, kas nosaka, kādas tehnoloģijas un kādas pacientu ārstēšanas un aprūpes 
vadlīnijas drīkst izmantot sabiedrības veselības aprūpē:

a) medicīnā starptautiski atzītas, to skaitā mūsu valstī, medicīnas tehnoloģijas ir 
uzskaitītas Nacionālā veselības dienesta datu bāzē7;
b) Nacionālais veselības dienests reģistrē arī dažādas veselības aprūpes klīniskās vad- 
līnijas. Grāmatas tapšanas laikā valstī Klīnisko vadlīniju datu bāzē  bija reģistrēta 31 
vadlīnija.8  Te var minēt, piemēram, Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas, u.c.

4 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32010L0032
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002H0077
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52011DC0748
7 http://www.vmnvd.gov.lv/lv/datu-bazes/rstniecb-izmantojamo-medicnisko-tehnoloiju-datu-bze?cat=85#cat85
8 http://www.vmnvd.gov.lv/lv/420-kliniskas-vadlinijas/klinisko-vadliniju-datu-baze/kopjais-reistrto-klnisko-vadlniju-saraksts
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4. Kvalitātes vadība, iestāžu kvalitātes politika. Pēdējos gados tiek pievērsta liela uzmanība 
veselības aprūpes kvalitātes vadībai, to skaitā veselības aprūpes iestādes ir izveidojušas 
kvalitātes vadības sistēmas savās organizācijās, tiek monitorēti procesi, savstarpējās mijie- 
darbības, definēti ārējie un iekšējie klienti.

 Veidojas labāka izpratne par to, ka pacients nav visu ļoti svarīgo sistēmas komponentu 
pastarpināts, mazsvarīgs objekts kā “pacients – pacietīgi gaidošais”. Tāpēc var uzskatīt, ka 
Kvalitātes vadība veselības aprūpē ir cieši saistāma ar paradigmas maiņu izpratnē gan par 
veselības aprūpes iestādes mērķiem, gan pacientu kā būtisku partneri jeb iekšējo klientu.9

5. Noteikumi par izglītības prasībām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta 
personām10; profesiju standarti. Profesiju standartos ietvertās prasības ārstniecības un 
tās atbalsta personu izglītībai tiek iekļautas studiju un mācību programmās medicīnas 
koledžās un augstskolās.

 Jau 2009. gadā Eiropas Komisijas Reģionu komitejas atzinumā “pacientu drošība” 
(2009/C 200/12), cita starpā, I  daļas II  virsraksta 4. punktā ir  norāde (4) – ‘’Dalībvalstīm 
jāveicina veselības aprūpes darbinieku izglītība un apmācība universitāšu studiju pro- 
grammās un tālākizglītības programmās, kas paredzētas ārstiem un citiem veselības 
aprūpes speciālistiem, iekļaujot specifiskus mācību priekšmetus par pacientu drošību 
un riska pārvaldību saistībā ar veselības aprūpi. Zināšanas un iemaņas saistībā ar riska 
pārvaldības metodēm jāizplata sistemātiski un konkrēti ar universitāšu studiju programmu 
starpniecību. Tas ir galvenais faktors, kas ļauj apzināties un veidot pieredzi pacientu 
drošības jomā.’’11

 Veselības aprūpes sniedzēji no likumdošanas viedokļa veic  reglamentētu profesionālo 
darbību, kas nozīmē ‘’darbību, kurai kopumā vai kuras atsevišķam veidam attiecīgo 
profesionālās darbības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos ir noteiktas īpašas 
prasības attiecībā uz profesionālās darbības veicēja izglītību, profesionālo kvalifikāciju 
apliecinošajiem dokumentiem vai profesionālās darbības nosaukuma lietošanu’’ 12. 

 Apkopojot iepriekš minēto, var secināt, ka pacientu drošības jautājumi ir jautājumi, 
kas cieši saistīti gan ar veselības aprūpi kā sistēmu, kura var pilnībā funkcionēt tikai tad, ja ir 
nodrošināts sistēmas kopveselums (kā normatīvā bāze funkcionēšanai), veselības aprūpes 
iestāžu Kvalitātes vadības politikas, gan katra veselības aprūpes sistēmā strādājošā zinā- 
šanām un kompetenci savu pienākumu veikšanā.

 Turpmākais grāmatas saturs veltīts pacientam drošas vides veidošanai veicamo mani- 
pulāciju laikā. 

9 http://lvea.lv/wp-content/uploads/2013/07/Arstniecibas-iestazu-visaptverosas-kvalitates-vadibas-sistemas-metodika.pdf
10 https://likumi.lv/doc.php?id=190610 Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa 
profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko 
zināšanu apjomu
11 http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/phoebe/eiropas_savieniba_aktualitates_7483481cd1235986c225742b003e6642/
atzinums_reg_komiteja_patient_safety.pdf
12 https://likumi.lv/ta/id/26021-par-reglamentetajam-profesijam-un-profesionalas-kvalifikacijas-atzisanu
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2. DEKONTAMINĀCIJA

 Droša vide klīnisko procedūru veikšanai pacientam veselības aprūpes iestādē sākas ar 
vides tīrības nodrošināšanu un inficēšanās risku samazināšanu. Te pirmām kārtām ietilpst 
dezinfekcijas un sterilizācijas pasākumi. Nodaļā tiks apskatīti tādi vispārējie jēdzieni kā 
dekontaminācija, tīrīšana, dezinfekcija, sterilizācija, kā arī dezinfekcijas metodes, līdzekļi 
un to iedarbība uz dažādiem mikroorganismiem.

• Dekontaminācija ir process, kura rezultātā patogēno mikroorganismu skaits uz 
apstrādājamā priekšmeta virsmas tiek samazināts līdz tādai pakāpei, kas neapdraud ap- 
kārtējo vidi.

• Tīrīšana ir pirmais un svarīgākais solis dekontaminācijas procesā. Tā ir piesārņojuma 
mehāniska noņemšana no virsmas mazgājot un slaukot. Šādi iespējams samazināt virs- 
mas piesārņojumu no 50 līdz 80%, kā arī nodrošināt tālāk lietojamo ķīmisko un fizikālo 
dezinfekcijas  līdzekļu efektivitāti.

• Dezinfekcija ir bīstamo mikroorganismu daudzuma samazināšana uz virsmas ar fizikā- 
liem vai ķīmiskiem līdzekļiem līdz veselībai nekaitīgam daudzumam. 

• Sterilizācija ir metode, ar kuras palīdzību iznīcina mikroorganismus un sporas. Mate- 
riāls ir sterils, ja pēc sterilizācijas procesa uz sterilizējamā materiāla dzīvotspējīgo mikro- 
organismu skaits, ieskaitot sporas, ir samazinājies līdz 1 : 1 000 000.

2.1. Dezinfekcija

☑ Latīniski – desinfectio
☑ Angliski – disinfection 
☑ Krieviski – дезинфекция 

 Dezinfekcija ir process, kurā, izmantojot dažādas metodes un līdzekļus, uz ārējās 
vides objektiem tiek  iznīcināti visi patogēnie mikroorganismi vai daļa no tiem.

 Dezinfekcijas veidi
1. Profilaktiskā. To veic, ja nav datu par konkrētu infekcijas perēkli, bet teorētiski pastāv 
kontaminācijas risks.
2. Perēkļu. Veic, ja ir zināms infekcijas perēklis.
3. Kārtējā (ikdienas, atkārtotā) dezinfekcija. To veic, lai kontrolētu slimību izraisošos mik- 
roorganismus to izdalīšanās laikā. 
4. Noslēguma dezinfekciju veic tad, kad infekcijas avots ir izolēts, lai atbrīvotu vidi no 
slimību izraisošajiem mikroorganismiem. MK noteikumos Nr. 618 “Dezinfekcijas, dez- 
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insekcijas un deratizācijas noteikumi” ir noteiktas infekcijas, kuru gadījumā veic noslēguma 
dezinfekciju – mēris, putnu gripa, bakas u.c. 

 Dezinfekcijas metožu iedalījums

1. mehāniskās – piemēram, automātiskā vai manuālā mazgāšana 

2. fizikālās – piemēram,  augstas temperatūras iedarbība – sterilizācija karstā gaisā

3. ķīmiskās – piemēram, fonendoskopa membrānas dezinfekcija ar spirtu saturošu virsmu 
dezinfekcijas līdzekli

2.2. Dezinfekcijas līdzekļu iedalījums pēc lietojuma

 Izšķir

1. Virsmu dezinfekcija – paredzēti aparatūras, darba virsmu dezinfekcijai. Svarīgi pirms 
lietošanas pārliecināties par līdzekļa un virsmu saderību.

2. Ādas dezinfekcija – paredzēti pacienta ādas dezinfekcijai pirms injekcijas, punkcijas, 
operācijas. 

3. Roku dezinfekcija – satur spirtu/spirtus un ādu mīkstinošas vielas, paredzēti higiē- 
niskajai roku ierīvēšanai (EN 1500) un ķirurģiskajai dezinfekcijai (prEN 12054).

4. Instrumentu dezinfekcija – paredzēti ķirurģisko instrumentu dezinfekcijai pēc 
lietošanas (pirms sterilizēšanas). Pirms izmantošanas jāpārliecinās par līdzekļa un mate- 
riāla saderību (skatīt ražotāja instrukciju). 

Dezinfekcijas līdzekļu klasifikācija

2.1. attēls. Dezinfekcijas līdzekļu klasifikācija

šķidrie zema 
līmeņa 

iedarbojas uz šūnas 
membrānu 

gāzveida vidēja 
līmeņa 

denaturē šūnas 
olbaltumvielas 

cietas vielas -  
pulveri, tabletes 

augsta 
līmeņa 

oksidē 
enzīmus 

Dezinfekcijas līdzekļu 
klasi�kācija

pēc 
konsistences

pēc 
darbības spektra 

pēc darbības 
mehānisma 
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 Dezinfekcijas metožu, līdzekļu un līmeņu izvēli klīniskajā praksē nosaka gan priekš- 
meta lietojums, gan patogēnā mikroorganisma jutība.

Mikroorganismu termiskās un ķīmiskās izturības hierarhija

2.2. attēls. Mikroorganismu termiskās un ķīmiskās izturības hierarhija pieaugošā secībā

Slimību ierosinātāji

2.1. tabula. Slimību ierosinātāji

Piemērs – saslimšana, ierosinātājsNosaukumsN. p. k.

Kreicfelda  Jakoba slimībaPrioni –  inficētas olbaltumvielu daļiņas1

KlostrīdijaBaktēriju sporas2

Enterobioze, askaridozeHelmintu olas3

Mycobacterium  tuberculosis –  tuberkulozeMikobaktērija4

Poliovīruss, parvovīrussMaza izmēra vīrusi bez apvalkiem5

Giardia – žirardijaProtozoju cistas6

Pelējuma sēneSēņu sporas7

Pseidomonas, zarnu nūjiņaGr – baktērijas8

Candida albicansVeģetatīvas sēnes9

CērmesVeģetatīvi helminti un protozoji10

Rota vīruss – caureja, adenovīruss – keratokonjunktivītsLiela izmēra vīrusi bez apvalkiem11

Stafilokoki, streptokoki, enterokokiVeģetatīvas baktērijas –  Gr + baktērijas12

H1N1 –  gripa,  hepatīts B, CVīrusi ar apvalkiem13

Vīrusi ar apvalkiem 

Veģetatīvās baktērijas 

Sēnes 

Vīrusi bez apvalkiem 

Mikobaktērijas

Baktēriju sporas 

Prioni

1

2

3

4

5

6

7
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2.2.1. Dezinfekcijas līmeņi

1. zems – iznīcina veģetatīvās baktērijas, vīrusus ar apvalkiem un sēnes 
2. vidējs – iznīcina veģetatīvās baktērijas, vīrusus, sēnes un mikobaktērijas
3. augsts – iznīcina veģetatīvās baktērijas, vīrusus, sēnes, mikobaktērijas un vairākumu sporu 

 Pirms vairāk nekā 30 gadiem Erls H. Spauldings13 (Earle Spaulding), lai izvairītos no 
nelietderīgas dezinfekcijas, izstrādāja priekšmetu iedalījumu kategorijās pēc potenciālā 
inficēšanās riska. 

Racionāla pieeja dezinfekcijai un sterilizācijai

2.2. tabula. Racionāla pieeja dezinfekcijai un sterilizācijai 
(pēc E. Spauldinga)

13 http://mededucation.org/spaulding-classification/

Inficēšanās risks/ 
kategorija pēc 
E. Spauldinga

Lietojums Mērķis/metode Piemērs

Zems/
nekritiskie priekšmeti

Vidējs/
puskritiskie priekšmeti

Augsts/
kritiskie priekšmeti

Virsmas, kas saskaras 
ar veselu  pacienta 
ādu  vai nav saskarē ar 
pacientu

Virsmas un priekšme-
ti,  kas saskaras ar  
gļotādu, bojātu ādu,  
ķermeņa šķidrumiem

Virsmas un priekšmeti, 
kas ir tiešā saskarē ar 
bojātu ādu, gļotādu, 
tiek ievadītas ķermeņa 
dobumos, sterilos 
audos, vaskulārajā 
sistēmā 

Objektam jābūt tīram.
Manuālā vai au-
tomātiskā tīrīšana 

Objektam jābūt tīram 
no mikroorganismiem, 
bet tur var būt sporas. 
Dezinfekcija – vidēja, 
augsta līmeņa 

Objektam jābūt 
sterilam (bez sporām). 
Sterilizācija.

Kruķi
USG zonde
Statīvs
Fonendoskops

Endoskops
Nazogastrālā zonde
Anestēzijas aprīko-
jums (laringoskops, 
elpināšanas maiss)

Troakārs
Asinsvadu spailes
Ķirurģiskie instrumenti
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2.2.2. Virsmu dezinfekcijas veidi

1. Regulārā jeb profilaktiskā – mērķis ir kontrolēt patogēno mikroorganismu izplatību 
pacienta ārstēšanās un aprūpes laikā. Svarīgākais ir veikt dezinfekciju pacienta tuvumā 
esošajām virsmām.  Virsmas ir izmantojamas, tiklīdz tās ir nožuvušas.
 
2. Noslēguma dezinfekcija – mērķis ir sagatavot telpu pēc pacienta pārvietošanas, lai 
tajā varētu nodrošināt ārstēšanos un aprūpi citiem pacientiem bez infekcijas riska. Virs- 
mas ir izmantojamas pēc ekspozīcijas laika. Izmanto līdzekļus ar baktericīdu, fungicīdu 
iedarbību. Infekcijas slimību gadījumos – piemērotu līdzekli un pareizu koncentrāciju. 

3. Dezinfekcija slimības uzliesmojuma gadījumā – mērķis ir ātri un efektīvi novērst 
infekcijas tālāku izplatību, piemēram, norovīrusu, clostridium difficile. Dezinficē visas 
potenciāli kontaminētās virsmas, ja nepieciešams – arī ārpus palātas. Izmanto  izraisītājam 
piemērotu dezinfekcijas līdzekli, ievēro ekspozīcijas laiku. 

4. Mērķtiecīga vizuāli netīrās virsmas dezinfekcija – mērķis ir novērst un samazināt 
patogēno mikroorganismu izplatību. Visas ar asinīm, krēpām, urīnu un citu bioloģisko 
materiālu notraipītās virsmas notīra ar salveti vai dezinfekcijas līdzeklī samērcētu salveti, 
ko nekavējoši utilizē. Tad virsmu apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli un ievēro ekspozīcijas 
laiku. 

2.2.3. Ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu formas 

1. Salvetes – jau gatavas ar dezinfekcijas līdzekli piesūcinātas salvetes. Izmanto dažādu 
nelielu virsmu – kā asinsvadu pieejas ierīču savienojumu vietu, medicīnas ierīču vai virsmu 
un ādas dezinfekcijai.  Piemēram,  ar alkoholu piesūcinātās salvetes virsmu dezinfekcijai kā 
Softa ® Swabs (satur 70%  izopropilspirtu); Sani cloth , Meliseptol ® Wipes Ultra u.c. 

2. Pulveri, tabletes – vispirms dezinfekcijas līdzekļa gatavošanai paredzētajā traukā ielej 
nepieciešamo ūdens daudzumu, tad pievieno vielu un samaisa, iegūst darba šķīdumu.   
Sagatavošanai izmanto dozēšanas tabulas.

3. Šķīdumi
a) koncentrāti – dezinfekcijas līdzekļa gatavošanai paredzētajā traukā ielej nepiecie- 
šamo ūdens daudzumu, tad pievieno vielu un samaisa. Jāievēro, lai tiktu sagatavots 
pareizas koncentrācijas darba šķīdums, piemēram, 1 litrs 1% X līdzekļa  –  nepieciešams 
990 ml ūdens un 10 ml līdzekļa. Tātad 1 l ir kopējais tilpums; 

b) tūlītējai lietošanai gatavie (putas, šķīdumi, izsmidzināmi līdzekļi). 
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Ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu darbības spektrs

2.3. tabula. Ķīmisko dezinfekcijas līdzekļu darbības spektrs

Grupa Gr+ Gr- Miko-
bak-
tērija

Sē-
nes

Vīru-
si

Piezīmes

Alkohols:
etanols
izopropilspirts (propa-
nols 2)
propilspirts (propa-
nols 1)

Jodu saturoši līdzekļi:
1% jods 70% spirta 
šķīdumā
0,1–10% jodēts povi-
dons

Biguanīdi –  
hlorheksidīns 2–4% 
ūdens šķīdums.

Peroksīds
ūdeņraža peroksīds
3–6%
peroksietiķskābe 
0,2–0,35%

Nātrija hipohlorīds

+++ ļoti laba aktivitāte    ++ laba aktivitāte    + vidēja aktivitāte

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

++

+++

+++

+++

+++

+

+++

+++

+++

++

+

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Lietojamā koncentrāci-
ja 60–95%, optimāli 
70%
Ātra iedarbība, de-
naturē olbaltumvielas
Zema toksicitāte
Nav korozīvs

Vidēji ātra darbība
Darbības mehānisms – 
oksidants
Kairina ādu
Korozīvs

Vidēji ātra darbība
Var kombinēt ar 
alkoholu
Reti novēro alerģiskas 
reakcijas
Nav savienojams ar 
dažiem detergentiem

Efektīva organiskā 
piesārņojuma gadījumā 
Sporicīds efekts 
Darbības mehānisms – 
bojā šūnas olbaltumvielas 
un DNS
3% izmanto ādas un 
brūču apstrādei
≥6% instrumentu, 
aparatūras apstrādei

Sporicīds
Ātra iedarbība
Korozīvs efekts
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Uzmanību!

Lietojot jebkuru dezinfekcijas līdzekli, obligāti jāiepazīstas ar lietojamo līdzekļu 
ekspozīcijas laiku un šīs norādes jāievēro.

 
2.3. Ieteikumi dezinfekcijas veikšanai

 Dezinfekcijas efektivitāti ietekmē

1. Rūpīga  un savlaicīga virsmas attīrīšana no organiskā piesārņojuma

2. Pareizi izvēlēts dezinfekcijas līdzeklis, metode

3. Pareiza ķīmiskā līdzekļa koncentrācijas un ekspozīcijas laika ievērošana 

4. Princips „netīrais nesaskaras ar tīro”. Virsmas dezinfekcijai lietotu salveti nedrīkst mērkt 
tīrā darba šķīdumā, lai turpinātu darbu

5. Dezinficētā virsma ir lietojama tad, kad tā ir nožuvusi

6. Virsmas saderība ar dezinfekcijas līdzekli

7. Virsmas konfigurācija – gludu, taisnu, viegli aizsniedzamu virsmu dezinficēt ir vieglāk 
nekā grubuļainu

 Ieteikumi salvešu/ izsmidzināmo dezinfekcijas līdzekļu lietošanai

1. Salvetes izmanto mazu, bet izsmidzināmos līdzekļus mazu un/vai grūti pieejamu virsmu 
dezinfekcijai. 

2. Ar dezinfekcijas līdzekli piesūcinātu salvešu, putu izmantošana mazina risku ārstniecības 
personu veselībai. Izsmidzināmie līdzekļi saistīti ar vielas ieelpošanas risku. 

3. Līdzekli izsmidzina tiešā virsmas tuvumā, vienmērīgi noklājot un samitrinot visu virsmu, 
ļauj nožūt. Izmanto virsmām, kuras nav iespējams apstrādāt ar salvetēm. 

4. Ar salvetēm notīra visu virsmu, lai tā būtu mitra, un ļauj nožūt.

5. Ja iespējams, virsmu apsmidzina un tad notīra ar salveti, lai  to vienmērīgi samitrinātu.

6. Dezinficētajai virsmai ir jāļauj pilnībā nožūt, tā nedrīkst palikt mitra.
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2.3.1. Virsmu dezinfekcija

 Visas virsmas nosacīti iedala pacienta tiešā tuvumā esošās (1 m rādiusā ap gultu) un 
pārējās, kurām bieži pieskaras liels skaits cilvēku. 

 Ieteikumi pacienta tiešā tuvumā esošo virsmu dezinfekcijai

1. Regulāri un notraipījuma gadījumā nekavējoši  notīrīt no redzamā piesārņojuma un  
dezinficēt pacienta tuvumā esošās virsmas (infūzijas statīvus, monitorus, perfuzorus, 
barošanas sūkņus u.c. medicīnas ierīces, ratus pacientu transportēšanai, pacientu gultas 
rāmjus, pacientu krēslus, galdiņus, darba virsmas aseptisku procedūru veikšanai), kā arī 
citas virsmas ārstniecības iestādēs, kurām pieskaras liels skaits cilvēku – atvilktnes, slēdžus,  
ūdens krānus, kafijas automātus. 

2. Līdzekļa mikrobioloģiskā aktivitāte – baktericīda un virucīda vai atbilstoši riska pakāpei.

3. Ar dezinfekcijas līdzekli jāpārklāj visa virsma. Ja izmanto salvetes, tās nedrīkst uzsūkt 
līdzekļa aktīvās sastāvdaļas.

4. Ar alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli jādezinficē arī telefoni un cita elektroniskā 
aparatūra. 

2.3.2. Lietotu medicīnas ierīču dezinfekcijas posmi (sterilizācija) 

1. Priekšapstrāde – tūlīt pēc lietošanas instrumenti ir jānoskalo, jāmazgā ar detergentu 
vai jānotīra no vizuāli redzamā piesārņojuma. Ja tas nav iespējams – instrumentus iemērc 
speciāli šim nolūkam sagatavotā dezinfekcijas līdzeklī/detergentus saturošā šķīdumā, lai 
piesārņojums nepiekalstu un to būtu vieglāk nomazgāt, vai slēgtā konteinerā nogādā 
sterilizācijas nodaļā. 

2. Tīrīšana un skalošana

3. Dezinfekcija 

4. Funkcionalitātes un virsmas tīrības pārbaude – bojātus instrumentus nedrīkst steri- 
lizēt un izmantot apritē. Ja nepieciešams –  veic kopšanu, remontu.  

5. Pakošana, marķēšana 

6. Sterilizācija

7. Uzglabāšana

8. Lietošana 
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Piemērs

 Endoskopu dezinfekcijas posmi (augsta līmeņa dezinfekcija) 

1. Priekšapstrāde – tūlīt pēc lietošanas  visā garumā noslauka endoskopa lokano daļu, 
izsūc darba kanālus 

2. Tīrīšana/mazgāšana – manuāli vai automatizēti mazgā visus endoskopa kanālus, 
pirms  iemērkšanas mazgāšanas līdzeklī veic hermētisma pārbaudi

3. Skalošana – ar destilētu ūdeni, lai atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa paliekām 

4. Augsta līmeņa dezinfekcija – izmanto ķīmiskas metodes saskaņā ar ražotāja instrukciju 

5. Skalošana

6. Žāvēšana

7. Uzglabāšana – tikai sausu, vertikālā veidā, tīrā, sausā, labi vēdināmā telpā

Nodaļā „Dezinfekcija” lietotie jēdzieni

1. Baktericīds – līdzeklis, kas iznīcina baktērijas 

2. Dekontaminācija – priekšmetu, telpas atbrīvošana no kaitīgiem bioloģiskiem un ķīmis- 
kiem reaģentiem 

3. Detergents – vielas vai to maisījumi, kuru ūdens šķīdumus izmanto virsmu tīrīšanai 

4. Ekspozīcija – kādas ietekmes laiks  uz organismu 

5. Fungicīds – līdzeklis, kas iznīcina sēnes 

6. Kontaminācija – aptraipīšana 

7. Levurocīds – līdzeklis, kas iznīcina candida albicans 

8. Tuberkulocīds – līdzeklis, kas iznīcina tuberkulozes ierosinātāju mikobaktērijas 

9. Virucīds – līdzeklis, kas iznīcina vīrusus 
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Pārdomām

• Veicot pētījumu par MRSA klātbūtni apkārtējās vides objektos (gultas rāmis, zvana 
poga, tualetes poda vāks) izolētu un „parastu” pacientu palātās pirms noslēguma dezin- 
fekcijas, tika atklāts, ka MRSA kolonijas  aug abu grupu palātās.14

• Pilotpētījumā, kurā 40 ārstiem anesteziologiem pēc roku higiēniskās ierīvēšanas 
ar alkoholu saturošu līdzekli lūdza veikt zvanu no sava mobilā tālruņa un operāciju 
zāles stacionārā telefona  un pēc tam noteica roku piesārņojumu, pēc mobilā telefona 
izmantošanas roku kontaminācija tika novērota 38, bet pēc stacionārā telefona – 33 
ārstiem.15

• Pārbaudot 145 uroloģijas un ķirurģijas nodaļu pacientu mobilos tālruņus, 84,3% 
mikrobioloģiskie uzsējumi bija pozitīvi un 11,8% tika atklāti intrahospitālās infekcijas 
ierosinātāji.16

• Apkopojot datus par 28 pētījumiem, vidējais piesārņojums uz fonendoskopiem bija 
85 procenti.17

14 Villamaria, F. C. et al.  Comparison of environmental MRSA levels on high-touch surfaces in contact isolation and noncontact 
isolation patient rooms //Infection Control & Hospital Epidemiology. December 2015. Vol. 36, issue 12, p. 1472–1474
15 Jeske, H.-C. et al. Bacterial contamination of anaesthetists’ hands by personal mobile phone and fixed phone use in the operating 
theatre//  Anaesthesia 2007, 62: 904–906
16 Brady, R. R. et al. Mobile phone technology and hospitalised patients: a cross-sectional surveillance study of bacterial colonisation, 
and patient opinions and behaviours// Clin Microbiol Infect 2011, 17: 830–835
17 O’Flaherty N., Fenelon L. The stethoscope and healthcare-associated infection: a snake in the grass or innocent bystander?// 
Journal of Hospital infection vol 91, issue1, 2015, p. 1–7



Nodaļā „Dezinfekcija” izmantotās literatūras avoti

1. World Gastroenterology Organisation/ World Endoscopy Organization Global Guidelines 
Endoscope disinfection — a resource-sensitive approach, 2011, p. 14 

2. Guidelines for Cleaning, Disinfection and Sterilisation of Patient Care Equipment: Staff 
Responsibilities –  NHS, 2015, p. 28 

3. Recomendation of the commision for hospital hygiene and infection prevention at the 
Robert Koch institute – Hygiene Requirements for Cleaning and Disinfecting Surfaces  Robert 
Koch Institute – 2002, p. 17 

4. Sakudo A., Onodera T., Tanaki Y.  Inactivation of viruses.// Nova Science Publishers, Inc. 
2010, p. 14  ISBN: 978-1-61668-782-3

5. Brila A. Infekcijas slimību epidemioloģija – NA, 2009, 198 lpp.

6. Disinfection & sterilization infection control guildelines p. 92 – CHRISP https://www.health.
qld.gov.au/chrisp/sterilising/large_document.pdf

7. Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi –  Ministru kabineta noteikumi 
Nr.618  Rīgā, 2010.gada 6.jūlijā (prot. Nr.34 12.§)”Latvijas Vēstnesis”, 111 (4303), 15.07.2010.

8. Ministru kabineta noteikumi Nr.60 Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 26.§)Noteikumi 
par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām

9. Rutala A. W., Weber D. J. Disinfection, sterilization and antisepsis: An overview// American 
Journal of Infection Control 2016, 44, e1-e6 

10. Sridhar R. Sterilization and Disinfection – http://www.microrao.com
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3. ROKU HIGIĒNA

☑ Latīniski – hygiena
☑ Angliski – hand hygiene 
☑ Krieviski – гигиена рук 

3.1. Roku higiēna –  kad, kāpēc

 Ar ūdeni un antibakteriālajām ziepēm 40–60 sek (EN 1499 – Eiropas normatīvs)

• Ja rokas ir acīmredzami netīras

• Ja ir bijis kontakts ar olbaltumvielas saturošu materiālu

• Ja ir bijis kontakts ar asinīm, ķermeņa šķidrumiem 

• Ja veikta  aprūpe ar sporas veidojošiem mikroorganismiem inficētam pacientam

• Pēc tualetes apmeklējuma 

 Ar alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli 20–30 sek (EN 1500) – ja rokas nav 
vizuāli netīras

• Pirms un pēc pacienta aprūpes

• Pēc cimdu novilkšanas

• Pirms kontakta ar invazīvām ierīcēm

• Pirms tīru, invazīvu ķirurģisku manipulāciju veikšanas 

• Pēc kontakta ar ķermeņa šķidrumiem,  gļotādām, bojātu ādu vai pārsējiem

• Ja pēc pieskaršanās pacienta ķermeņa kontaminētajai daļai jāpieskaras tīrajai daļai 

• Pēc kontakta ar nedzīviem objektiem tiešā pacienta tuvumā 

 Roku higiēna ar ūdeni un ziepēm vai alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli

• pirms medikamentu sadales, pirms ēdiena sagatavošanas, pasniegšanas 
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4 5

2 3

6

9

1

4.solis 
Ar elkoņa palīdzību 
no dispensera labās 
rokas delnā ielej 5 ml 
(apmēram 3 devas) 
alkoholu saturoša 
roku dezinfekcijas 
līdzekļa

7.solis 
Ar elkoņa palīdzību 
no dispensera rokas 
delnā ielej 5 ml 
(apmēram 3 devas) 
alkoholu saturoša 
roku dezinfekcijas 
līdzekļa

5.solis 
 Uz 5 sekundēm 
dezinfekcijas līdzeklī 
iemērc kreisās rokas 
pirkstu galus, lai 
veiktu dekontami- 
nāciju zem nagiem

8.solis 
Veic sešus roku 
higiēnas soļus (skatīt 
roku higiēnas 
tehniku) 20–30 sek

6.solis 
Ar cirkulārām 
kustībām ierīvē 
kreisās rokas  
apakšdelmu virzienā 
no plaukstas 
locītavas uz elkoni 
(10–15 sek)

9.solis 
Sterilu halātu un 
cimdus drīkst uzvilkt, 
kad rokas ir sausas

1.solis 
Ar elkoņa palīdzību 
no dispensera 
kreisās rokas delnā 
ielej 5 ml (apmēram 
3 devas) alkoholu 
saturoša roku 
dezinfekcijas līdzekļa

2.solis 
Uz 5 sekundēm 
dezinfekcijas līdzeklī 
iemērc labās rokas 
pirkstu galus, lai 
veiktu dekontami- 
nāciju zem nagiem

3.solis 
Ar cirkulārām 
kustībām ierīvē labās 
rokas  apakšdelmu 
virzienā no plaukstas 
locītavas uz elkoni 
(10–15 sek)

8

3.2. Roku higiēnas tehnika

3.1. attēls. Sešu soļu roku higiēnas tehnika

Svarīgi!

Roku ādai, veicot  sešus soļus, visu laiku jābūt samitrinātai ar dezinfekcijas līdzekli. 

3.3. Ķirurģiskās roku dezinfekcijas tehnika
 Ieejot operāciju zālē, jāuzvelk cepure un maska, rokas kārtīgi jānomazgā ar ūdeni 
un ziepēm. Ar alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli ierīvē tikai tīras un sausas rokas. 
Ķirurģiskā roku dezinfekcija ar alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli ilgst vidēji 60 sekun- 
des, ja izmantojamā līdzekļa ražotājs nav noteicis citādi.
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2 31

5 6

1.solis 
Berzēt plaukstu 
pret plaukstu

4

4.solis 
Saliekti sakļauti 
pirksti pret otras 
rokas saliektiem 
sakļautiem 
pirkstiem

2.solis 
Berzēt labās rokas 
plaukstu pār 
kreisās rokas 
plaukstas virsmu, 
un otrādi

5.solis 
Labā un kreisā 
īkšķa berzēšana ar 
rotējošām 
kustībām, aptverot 
ar pretējās rokas 
plaukstu

3.solis 
Berzēt plaukstu 
pret plaukstu ar 
savītiem pirkstiem

6.solis 
Pirkstu galu 
rotējoša berzēšana 
pret pretējās 
plaukstas virsmu

3.2. attēls. Ķirurģiskās roku dezinfekcijas tehnika



[ 26 ]

3.4. Pieci roku higiēnas momenti

1. Pirms pieskaršanās pacientam
2. Pirms aseptiskas procedūras veikšanas
3. Pēc procedūras vai saskares ar bioloģiskajiem šķidrumiem 
4. Pēc pieskaršanās pacientam
5. Pēc pieskaršanās pacienta videi

1. Pirms pieskaršanās pacientam – 1. moments

Mērķis – pasargāt pacientu no uz veselības aprūpes personas rokām esošajiem patogē- 
najiem mikroorganismiem. 

Roku higiēnas 1. moments

3.1. tabula. Roku higiēnas 1. moments

2. Pirms aseptiskas procedūras/manipulācijas veikšanas – 2. moments 

Mērķis – pasargāt pacientu no potenciālo patogēnu mikroorganismu ievadīšanas paci- 
enta audos procedūras laikā.

Roku higiēnas 2. moments

3.2. tabula. Roku higiēnas 2. moments

Kad? Piemērs
Pirms pieskaršanās pacientam vai jebkuras ar pacientu savie- 
notas ierīces, aprīkojuma aizskaršanas 

Pirms jebkuras personiskās higiēnas procedūras veikšanas 

Pirms jebkura neinvazīva izmeklējuma 

Pirms jebkuras neinvazīvas ārstēšanas 

Pirms orālo medikamentu sagatavošanas un ievadīšanas

Pirms mutes dobuma aprūpes un barošanas 

Sarokošanās, palīdzība gultā piecelties sēdus, asinsspiediena 
mērīšanas manšetes uzlikšana, medikamenta ievades ātruma 
nomaiņa perfuzorā

Vannošana, matu ķemmēšana, pacienta briļļu padošana

Pulsa frekvences noteikšana, EKG elektrodu uzlikšana,
krūškurvja auskultācija

Skābekļa maskas uzlikšana

Paracetamola tabletes iedošana pacientam 
Acetilcisteīna sagatavošana inhalācijām

Pacienta barošana, zobu protēžu tīrīšana

Kad? Piemērs
Pirms adatas ieduršanas pacienta audos

Pirms medikamentu sagatavošanas ievadīšanai 
invazīvā veidā vai darbības sterilā laukā 

Intravenoza injekcija, subkutāna injekcija, glikometrija

I/v medikamentu sagatavošana, parenterālā barošana

Acu pilienu lietošana

Urīnpūšļa katetrizācija, brūču drenas, nazogastrālā zonde

Brūču pārsiešana, ginekoloģiskā izmeklēšana

Pirms medikamentu ievadīšanas gļotādā 

Pirms invazīvu ierīču ievietošanas vai darbības ar tām

Pirms jebkādas darbības ar bojātu ādu un gļotādu 
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3. Pēc aseptiskas procedūras vai saskares ar bioloģiskajiem šķidrumiem – 3. moments 

Mērķis – pasargāt aprūpes veicēju un veselības aprūpes iestādes vidi no piesārņošanas ar 
pacienta patogēnajiem mikroorganismiem.

Roku higiēnas 3. moments

3.3.tabula.  Roku higiēnas 3. moments

4. Pēc pieskaršanās pacientam – 4. moments 

Mērķis – pasargāt aprūpes veicēju un veselības aprūpes iestādes vidi no piesārņošanas ar 
pacienta patogēnajiem mikroorganismiem.

Roku higiēnas 4. moments

3.4. tabula. Roku higiēnas 4. moments

5. Pēc pieskaršanās pacienta videi  – 5. moments 

Mērķis – pasargāt aprūpes veicēju un veselības aprūpes iestādes vidi no piesārņošanas ar 
pacienta vidē esošajiem patogēnajiem mikroorganismiem.

Roku higiēnas 5. moments

3.5. tabula. Roku higiēnas 5. moments

Kad? Piemērs
Pēc pieskaršanās pacienta videi, ja nepieskaras pa-
cientam 

Gulta, gultasveļa, trauksmes poga, 
pacienta grāmatas

Kad? Piemērs
Pēc jebkura 1. momenta, izņemot saskares ar biolo- 
ģiskajiem šķidrumiem

Sk. momentus 1. un 2. 

Kad? Piemērs
Pēc jebkura 2. momenta 

Pēc saskares ar bioloģiskajiem šķidrumiem Urīns, izkārnījumi, atvemtās masas, siekalas, 
asaras, ascīts

Pēc i/v injekcijas
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 Pieci roku higiēnas momenti

3

pēc 
pieskaršanās
pacientam

pēc 
pieskaršanās 
pacienta videi

pirms 
pieskaršanās 
pacientam1

4

5

2
pēc procedūras v

ai
 

saskares ar bioloģisk
aji

em
 

šķidrumiem

pirm
s aseptiskas proce- 

dūras veikšanas
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Cita informācija

Ādas apstrāde ar antiseptiskiem līdzekļiem pirms operācijas ieviesta 19. gadsim-
tā, pateicoties angļu ķirurgam Joseph Lister.

Nodaļā  „Roku higiēna” lietotie jēdzieni

1. Antibakteriāls – tāds, kas spēj nomākt vai iznīcināt baktērijas 

2. Antiseptisks – tāds, kas iznīcina mikroorganismus

3. Ascīts – seroza šķidruma uzkrāšanās vēdera dobumā 

4. Aseptika – profilaktisku pasākumu kopums, kas nodrošina bezmikrobu vidi

5. Higiēna – nosacījumu un praktisku pasākumu kopums, kas nepieciešams, lai samazinā-
tu vai likvidētu vides faktoru iespējami kaitīgo ietekmi, garantējot drošu un cilvēka veselī-
bai nekaitīgu vidi un pakalpojumu sniegšanu 

6. Invazīvs – tāds, kas saistās ar plašu un nozīmīgu iejaukšanos cilvēka organismā 

7. Patogēns – tāds, kas izraisa slimību 

Nodaļā „Roku higiēna” izmantotās literatūras avoti

1. WHO Best Practices for Injections and Related Procedures Toolkit, 2010

2. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825

3. Australian guidelines for prevention and control of infection in healthcare. – 2010, p. 279 

4. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care – WHO, 2009, p. 270

5. Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasībām ārstniecības iestādē – MK 
noteikumi Nr. 104, „Latvijas Vēstnesis” 34 (5606), 18.02.2016.

6. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.

7. Ķirurģija/ prof. J. Gordovska  redakcijā – 2., atkārtots un pārstrādāts izd. – RSU, 2013, 60. lpp.

8. http://www.tezaurs.lv/



4. ĀDAS DEZINFEKCIJA

☑ Latīniski – desinfectio cutis
☑ Angliski – skin disinfection
☑ Krieviski – дезинфекция кожи

 Ādas dezinfekcijas mērķis ir atbrīvot virsmu no potenciāli bīstamiem mikro-
organismiem.

Ādas dezinfekcijas līdzekļu formas

4.1. tabula. Ādas dezinfekcijas līdzekļu formas
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Darbība PiemērsForma
Paredzētas
vienreizējai lietošanai, vienam pacientam, 
tikai ārīgai lietošanai! 

Nelietot
acu gļotādas apstrādei, ja paredzētas ar 
elektroterapiju saistītas procedūras.

Izsmidzināmie
Izsmidzina tieši uz pacienta ādas,  ļauj 
līdzeklim nožūt un/vai uzsmidzina uz steri-
la materiāla un apstrādā pacienta ādu. 

Flakonos ar vai bez dozatora
samitrina sterilu materiālu un apstrādā 
pacienta ādu. 

Ar dezinfekcijas līdzekli piesūcināti aplika-
tori, pirms lietošanas aktivizēt kapsulas ar 
dezinfekcijas līdzekli

Ar dezinfek-
cijas līdzekli 
piesūcinātas 
sterilas 
salvetes 

Šķīdumi 
(autosterili)

Aplikatori ar 
dezinfekci-
jas līdzekli
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4.1. Biežāk izmantojamie ādas dezinfekcijas līdzekļi 

• Spirtus saturošie līdzekļi

• Halogēnu grupa –  joda spirta šķīdums, kam piemīt izteikti kairinoša iedarbība uz ādu, 
un jodu saturoši mazkairinoši kompleksi uz ūdens bāzes, piemēram, jodēts povidons 
(Povidonum iodanatum)

• Detergenti – hlorheksidīns

Svarīgi!

1. Ievērot ražotāja norādīto ekspozīcijas laiku. Piemēram, „Skinsept pur” – 
ekspozīcija pirms injekcijas – 15 sekundes, pirms punkcijas – 60 sekundes. 

2. Ādas dezinfekcijas līdzekļi jālieto uz tīras ādas, noklājot pietiekami lielu laukumu.

3. Dezinfekcijas līdzeklim jāļauj nožūt (ekspozīcijas laiku skatīt lietošanas instruk- 
cijā).

4.2. Ādas dezinfekcija pirms injekcijas 

Svarīgākie aspekti, kas jāievēro pirms injekciju veikšanas

• Vizuāli netīra pacienta āda pirms injekcijas ir jāmazgā ar ūdeni un ziepēm, tad jāveic 
dezinfekcija. 

• Vizuāli tīru pacienta ādu apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli. 

• Pirms injekcijas ādu apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli, veicot cirkulāras kustības no centra 
uz perifēriju, un ļauj tam nožūt, ievērojot ekspozīcijas laiku.

4.1. attēls. Svarīgākie aspekti, kas jāievēro pirms injekciju veikšanas

roku higiēna1 cimdu lietošana2 pacienta ādas 
sagatavošana un
dezinfekcija3
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 Pieņemot lēmumu par pacienta ādas dezinfekciju pirms i/d un s/c injekcijām, jāņem 
vērā ārstniecības iestādes lokālās norādes par procedūras veikšanu.  Piemēram, x slimnīcas  
valdes lēmuma apstiprinātajā pacientu aprūpes procedūru aprakstā par s/c injekciju ir 
noteikts, ka “apstrādā pacienta ādu injekcijas vietā ar ādas dezinfekcijas līdzeklī samērcētu 
tamponu vai salveti virzienā no centra uz perifēriju”.

PVO ieteikumi ādas sagatavošanai un dezinfekcijai pirms injekcijām

4.2. tabula. PVO ieteikumi ādas sagatavošanai un dezinfekcijai pirms injekcijām

4.3. Ādas dezinfekcija pirms PVK ievietošanas 

1. Atbrīvošana no apmatojuma ar razētāju.

2. Ja āda ir vizuāli netīra, mazgāšana ar ūdeni un pH  neitrālām ziepēm.

3. Apmēram 10 x 10 cm liela laukuma apstrāde ar ādas dezinfekcijas līdzekli:

a) cirkulārām kustībām no centra uz perifēriju vismaz 30 sekundes, izmantojot vienrei-
zējās lietošanas aplikatoru vai izmantojot sterilu materiālu;

b) vieglām kustībām virzienā no centra uz perifēriju vai no viena sāna uz otru sānu.  
Apstrādi atkārtot ar otru dezinfekcijas līdzeklī samērcētu salveti vai tupferi. 

 Izmantojamie ādas dezinfekcijas līdzekļi

1. Alkohola šķīdumi:

a) 2% hlorheksidīna šķīdums etilspirtā vai izopropilspirtā

b) 10% joda šķīdums 70% etanolā 

Injekcijas veids Ādas mazgāšana 
ar ūdeni un ziepēm

Dezinfekcija ar 60–70% 
alkohola šķīdumu

i/d Jā Nē

s/c Jā Nē

i/m – imunizācija Jā Nē

i/m – medikamenta ievade Jā Jā

i/v Nē Jā
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2. Ja alkohola šķīdumu lietošana ir kontrindicēta (pastiprināta ādas jutība, ādas kairinā-
jums), lieto jodētā povidona šķīdumu.

Svarīgi!

• Ādas dezinfekcijas līdzeklim jāļauj nožūt 

• Uz ūdens bāzes gatavotie līdzekļi žūst ilgāk (apmēram divas min)

4.4. Pacienta ādas sagatavošana ķirurģiskai operācijai

 Lai samazinātu ar ķirurģisko operāciju saistīto brūču infekcijas risku, tradicionāli ar 
pirmsoperācijas sagatavošanu saprot

• mazgāšanos,

• ādas atbrīvošanu no apmatojuma, 

• ādas dezinfekciju operāciju zālē.

 1. Mazgāšanās pirms operācijas

 Antiseptiskie līdzekļi labāk darbojas uz tīras ādas,  virspusējā piesārņojuma noņemšana 
samazina brūces kontaminācijas risku.  Ja vien nav kontrindicēts, mazgāšanās ar ūdeni un 
pH neitrālām ziepēm dušā vai vannā ir  ieteicama vakarā pirms operācijas vai operācijas 
dienā.  Lai mazinātu baktēriju kolonizācijas risku, var izmantot arī antibakteriālus līdzekļus. 

 

 2. Ādas atbrīvošana no apmatojuma

 Skūšana palielina ķirurģiskās brūces infekcijas risku18.  Apmatojumu likvidē ar razētāju 
operācijas dienā (sk.4.2. attēlu). 

4.2. attēls. Ādas atbrīvošana no apmatojuma
18 http://www.carefusion.co.uk/our-products/infection-prevention/carefusion-surgical-clippers
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 3. Ādas dezinfekcija operāciju zālē 

 Izmantojamie līdzekļi

1. Alkohols – iedarbojas uz Gr+, Gr- mikroorganismiem, vīrusiem, sēnēm. Lietošanai nav 
kontrindikāciju.  Neizmanto gļotādu apstrādei. 

2. Jodu saturoši līdzekļi – iedarbojas uz Gr+, Gr- mikroorganismiem, vīrusiem, sēnēm. 
Mijiedarbojas ar organisko materiālu, tādēļ izmantojams tikai uz tīras ādas. 

3. Hlorheksidīna glukonāts – iedarbojas uz Gr+, Gr- mikroorganismiem, vīrusiem, sēnēm. 
Nav mijiedarbības ar organisko materiālu. 

4. Dažādu līdzekļu kombinācijas – alkohols+ jods, alkohols+ hlorheksidīns.

 Līdzekļa izvēli noteicošie aspekti

1. Līdzekļa darbības spektrs 

2. Iedarbības ātrums – alkohols nožūst ātrāk nekā povidona jods 

3. Dezinfekcijas līdzekļa iedarbības efekta ilgums – visilgākā iedarbība ir hlorheksidīnam

4. Dati par alerģiju

5. Pacienta ādas stāvoklis

6. Organisko materiālu, piemēram, asins, klātbūtne

7. Ķirurga viedoklis

8. Operācijas rajons

 Ādas apstrādes tehnika – operāciju zālē, ievērojot sterilu tehniku 

1. Izmanto tikai sterilus aplikatorus vai materiālu no marles, bezkontakta tehnoloģiju 

2. Šķīdums ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai 

3. Šķīdumu koncentriski ierīvē ādā virzienā no tīrākās (incīzijas vietas)  uz mazāk tīru vietu

4. Apstrādā pietiekami lielu ādas laukumu 

5. Līdzeklim ļauj nožūt
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Nodaļā „Ādas dezinfekcija” lietotie jēdzieni

1. Ekspozīcija – kādas ietekmes darbības laiks uz organismu 

2. Imunizācija – mākslīga neuzņēmības izveidošana pret kādu infekcijas slimību, ievadot 
organismā nonāvētus vai novājinātus tās pašas slimības izraisītājus

3. Incīzija – grieziens 

4. Ķirurģija – medicīnas nozare, kas slimību ārstēšanai lieto galvenokārt operatīvas me- 
todes

Nodaļā „Ādas dezinfekcija” izmantotās literatūras avoti

1. Gittens G., Bunnell T. Skin disinfection and its efficacy before administering injections.// 
Nursing Standart 2009,  23 (39), p. 42–44  

2. WHO Best Practices for Injections and Related Procedures Toolkit, 2010

3. Surgical skin disinfection guideline – Queensland Government, Department of Health, 
2015, p. 7

4. Best infection control practices for intradermal, subcutaneous and intramuscular needle 
injection – WHO, 2010

5. Swenson B., Hedrick T., Metzger R., Bonatti H., Pruett T., Sawyer R. Effects of Preoperative 
Skin Preparation on Postoperative Wound Infection Rates: A Prospective Study of 3 Skin 
Preparation Protocols//Infect Control Hosp Epidemiol. 2009 Oct; 30(10): p. 964–971.

6. Hermani M., Lepor H. Skin Preparation for the Prevention of Surgical Site Infection: Which 
Agent Is Best?// Rev Urol. 2009 Fall; 11(4): p. 190–195.

7. Guideline Peripheral intravenous catheter (PIVC) – Queensland Government 2015, p. 28 

8. Guideline for peripheral intravenozus canulla (PIVC) insertion and post insertion care in 
adult patients –  NSW government, 2013, p. 21

9. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & 
Wilkins, 2012, p. 825

10. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. Ceturtais izdevums. – ZIC, 2011, 896 lpp.

11. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.

12. http://www.tezaurs.lv/
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5. INDIVIDUĀLIE AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI

 Individuālie aizsardzības līdzekļi (turpmāk IAL) ir sterili/ nesterili cimdi, halāts jeb 
virssvārcis, sejas maska vai respirators, acu aizsargs, priekšauts, uzroči un bahilas.  Lai IAL 
pildītu savas funkcijas, ir svarīgi ievērot to pareizu uzvilkšanu, novilkšanu un roku higiēnu.

5.1. Cimdi

☑ Latīniski – caestus
☑ Angliski – medical gloves
☑ Krieviski – перчатки

 Nesterilo vienreiz lietojamo cimdu lietošanas mērķis ir pasargāt ārstniecības 
personas rokas no kontaminācijas ar potenciāli infekciozu materiālu.

 Indikācijas cimdu lietošanai

1. Rokām ir saskare ar pacienta gļotādu, bojātu ādu, asinīm un bioloģiskajiem šķidrumiem, 
kā arī iespējami infekcioziem pacienta atdalījumiem (to skaitā siekalām, strutām, zarnu 
trakta saturu, krēpām un ādas bojājumu eksudātiem). 

2. Rokām ir saskare ar medicīniskajām ierīcēm, kas ir notraipītas vai iespējami notraipītas 
ar asinīm, bioloģiskajiem šķidrumiem un atdalījumiem.

3. Ādas bojājumi uz rokām.

 Jāizvēlas piemērota izmēra cimdi ar veicamajai darbībai atbilstošu aizsardzības līmeni. 

5.1.1. Cimdu veidi

1. Nesterilie – lieto, ja paredzēta saskare ar  gļotādām, bojātu ādu, asinīm, citiem biolo- 
ģiskajiem šķidrumiem. Piemēram, aspirācija no nazogastrālās zondes, vēnas punkcija, 
urīna savācējmaisa iztukšošana.

2. Sterilie – procedūras, kurās jāievēro sterilitāte, saskare ar asinīm, sekrētiem. Piemēram, 
urīnpūšļa katetrizācija, šuvju izņemšana, centrālā venozā katetra aprūpe.

3. Daudzreizējās lietošanas – nav paredzēti pacientu aprūpei, izmantojami vides nodro- 
šināšanai. Piemēram, instrumentu mazgāšanai, aprīkojuma un virsmu tīrīšanai. 

5.1.2. Cimdu izmērs 

 Pārāk liela vai maza izmēra cimdi mazinās kustību veiklību un pirkstu jutību, traucējot 
veikt nepieciešamo darbību vai manipulāciju.
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5.1. attēls. Cimdu izmēra pareiza izvēle

 Nepieciešamā cimdu izmēra noteikšana – ar mērlenti izmēra plaukstu resnākajā vietā 
(sk. 5.2. att.) un tabulā nolasa apkārtmēram atbilstošo cimdu izmēru.

5.2. attēls. Plaukstas apkārtmēra noteikšana

 Katrai ražotājfirmai cimdu lielums var nedaudz atšķirties. Visbiežāk praksē pieejami 
trīs izmēru  nesterilie cimdi – S, M un L.

Cimdu izmēri

5.1. tabula. Cimdu izmēri

b ca

a –  pārāk 
liels izmērs

b –  pārāk 
mazs izmērs

c –  piemērots 
izmērs  

Plaukstas 
apkārtmērs cm

Eiropā lietotais 
cimdu izmērs

ASV lietotais 
cimdu izmērs

Ķirurģisko sterilo 
cimdu izmērs

15,2 5–6 XS 5,5

17,8 6–7 S (small) 6–6,5

20 7–8 M (medium) 6,5–8,0

23 8–9 L (large) 7,5– 8,5

25 9–10 XL 8,5– 9,0

28 11 XXL 9,0

30,5 12 XXXL
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5.1.3. Cimdu materiāls un aizsardzības spējas

1. Vinila cimdi – vāja ķīmiskā aizsardzība, nelietot paaugstināta riska vai bīstamības 
apstākļos.

2. Nitrila cimdi – labas aizsardzības spējas. Iesaka lietot neatliekamās palīdzības, uzņem- 
šanas nodaļās, ITN, dzemdniecībā, laboratorijās, onkoloģijā. Attīstoties tehnoloģijām, šo 
cimdu elastība un komforts neatpaliek no lateksa cimdiem. Arī cenu kategorija sakarā ar 
lateksa sadārdzināšanos ir pieņemama. 

3. Lateksa cimdi – ražoti no dabīga materiāla, ir elastīgi, izturīgi,  ērti strādāšanai, laba 
aizsardzība pret vīrusiem. Var būt ar  pūderi vai bez tā.  Ir lateksa alerģijas attīstības risks, 
tādēļ cimdi jāvelk uz sausām rokām.  Jāizvairās no uz petrolejas/ogļūdeņražu bāzes ražotu 
losjonu lietošanas, jo tie nelabvēlīgi ietekmē cimdu izturību.  Saderīgi ar uz ūdens bāzes 
ražotiem losjoniem. 

4. Neoprēna cimdi – sintētiska materiāla, nesatur lateksu, izturīgi, bet mazāk elastīgi kā 
lateksa cimdi.  Dārgāki nekā lateksa cimdi. 

5. Poliizoprēna cimdi –  nesatur lateksu, elastīgi, komfortabli, netraucē jutīgumu, izturīgi, 
bet izmaksu ziņā dārgi.

 Kādus cimdus izmantot?

• Veicot zema riska aprūpes darbības, ja nav saskare ar asinīm, ķermeņa izdalījumiem 
un bojātu ādu, piemēroti ir vinila vai lateksa cimdi. Piemēram, arteriālā asinsspiediena 
mērīšana, citas neinvazīvas izmeklēšanas metodes, pacienta transportēšana.

• Veicot darbības ar vidēju inficēšanās risku, ja ir saskare ar asinīm, ķermeņa šķidrumiem,  
jāveic invazīvas manipulācijas, ieteicams izvēlēties lateksa, nitrila vai neoprēna cimdus. 
Piemēram, ievadot i/v katetru,  veicot brūču pārsiešanu, aprūpējot izolētu pacientu.

• Veicot augsta riska darbības, saskaroties ar pacientu, kuram ir HIV, HBV vai HCV infekcijas, 
vai veicot ķīmijterapiju, kā arī strādājot intensīvās terapijas, uzņemšanas nodaļā, jāizvēlas 
cimdi ar pietiekami augstu aizsardzības līmeni – lateksa, nitrila, neoprēna cimdi. 

Informācijai

Cimdu lietošana neaizstāj roku higiēnu. 
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6

1

4.solis 
Satverot aiz manšetes, 
izvilkt no iepakojuma otru 
cimdu 

5.solis 
Ar pirkstiem satverot  
cimda ārējo malu, 
cenšoties nepieskarties 
augšdelma ādai, uzvilkt 
cimdu

6.solis 
Ar uzvilktajiem cimdiem 
pieskarties tikai konkrēta-
jā darbībā nepieciešama-
jām virsmām 

1.solis 
Piemērota izmēra cimds 
jāņem tikai no oriģinālā 
iesaiņojuma, pirms tam 
jāveic roku higiēna

2.solis 
Cimds jāsatver aiz 
manšetes  malas, 
cenšoties nepieskarties 
visai cimda virsmai 

3.solis 
Uzvilkt cimdu 
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5.1.4. Nesterilu cimdu uzvilkšana

5.3. attēls. Nesterilu cimdu uzvilkšana

5.1.5. Cimdu lietošanas nosacījumi

• Pirms un pēc cimdu lietošanas ir jāveic roku higiēna

• Izņemot cimdus no iepakojuma, jācenšas pieskarties tikai to ārējai malai (pie delnas), lai 
izvairītos no tīro cimdu kontaminācijas

• Cimdi jāvelk uz sausām rokām, lai mazinātu alerģijas attīstības risku

• Cimdi jānovelk uzreiz pēc lietošanas, izvēršot iekšpusi uz āru, un jāutilizē

• Ar potenciāli kontaminētiem cimdiem nedrīkst pieskarties tīrām virsmām

• Cimdi ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai, tie nav dezinficējami vai izmantojami atkārtoti

• Viens cimdu pāris ir paredzēts tikai viena pacienta ārstēšanai un aprūpei

• Ja nepieciešams, aprūpes laikā jāveic cimdu nomaiņa, lai izvairītos no vides kontaminācijas. 
Piemēram, pēc netīrā pārsēja noņemšanas cimdi ir  jāutilizē  un jāvelk citi, lai veiktu jauna 
pārsēja uzlikšanu

• Cimdi jānovelk: ja tie ir bojāti, ja nepieciešama roku higiēna,  ja vairs nav saskares ar 
asinīm, bojātu ādu, gļotādu vai bioloģiskajiem šķidrumiem
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Uzmanību!
Ar uzvilktiem cimdiem nevajag pieskarties sejai, atbildēt uz telefona zvanu, 
izņemt priekšmetus no kabatām

Ko nevajadzētu darīt ar uzvilktiem cimdiem

5.4.  attēls. Ko nevajadzētu darīt ar uzvilktiem cimdiem

5.1.6. Cimdu novilkšana 

 Cimdu ārpuse ir  potenciāli kontaminēta, iekšpuse – tīra.  Tādēļ, novelkot cimdus, 
svarīgi, lai „tīrais” un „netīrais” nesaskaras.

5.5. attēls. Cimdu novilkšana 

Nē NēNē

1.solis 
Ar pirkstiem satver 
cimdu plaukstas 
locītavas tuvumā  no 
ārpuses un novelk, 
izvēršot cimda 
iekšpusi uz ārpusi

3 4

21

3.solis 
Izmet cimdus

4.solis 
Veic roku higiēnu

2.solis 
Ar brīvās rokas 
pirkstiem  no 
iekšpuses paceļ 
cimda manšetes 
daļu un novelk 
cimdu, izvēršot 
iekšpusi uz ārpusi
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 Cimdus maina

1. Pēc katra pacienta aprūpes (ja nepieciešams, vairākas reizes viena un tā paša pacienta 
aprūpes laikā)

2. Ja cimdi ir bojāti

3. Pirms pieskaršanās tīrām virsmām, ja cimdi ir kontaminēti vai ir aizdomas par to

5.1.7. Sterilu cimdu uzvilkšana ārpus operāciju zāles 

 Pirms iepakojuma atvēršanas un cimdu uzvilkšanas jāveic roku higiēna. 

5.6. attēls. Sterilo cimdu uzvilkšana

4 5

2 3

6

1

4.solis 
Ieslidina pirkstus un 
plaukstu cimdā

5.solis 
Ar cimdotās rokas 
pirkstiem, izņemot īkšķi, 
satver otra cimda 
manšetes atloku no 
ārpuses

6.solis 
Aiz manšetes satverto 
cimdu paceļ no 
iepakojuma

1.solis 
Pārbauda iesaiņojuma 
integritāti, derīgumu. 
Atver ārējo iepakojumu, 
iekšējo daļu novieto uz 
tīras, sausas virsmas

2.solis 
Satver iepakojumu aiz 
atlocītajām malām, to 
atver  virzienā no centra 
uz perifēriju

3.solis 
Ar īkšķi un rādītājpirkstu 
satver cimda manšetes 
atlocīto daļu no iekšpuses

7 8 9

8.solis 
Ja nepieciešams, sakārto 
cimda manšetes, pirkstus, 
satverot vienu cimdoto 
roku ar otru cimdoto roku 
no ārpuses

9.solis 
Cimdi ir uzvilkti, drīkst 
pieskarties tikai sterilām 
virsmām

7.solis 
Uzvelk cimdu, ar cimdoto 
roku nepieskaroties ādai
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5.1.8. Sterilu cimdu lietošanas nosacījumi operācijas laikā

1. Jāveic ķirurģiskā roku apstrāde

2. Jāuzvelk sterils halāts

3. Cimdu iepakojuma ārējo daļu atver asistents

4. Iekšējo, sterilo iepakojumu novieto uz sterilas virsmas

5. Uzvilktiem steriliem cimdiem jānosedz halāta manšetes

5.2. Halāts

☑ Latīniski – vestiendi togae
☑ Angliski – medical  gown
☑ Krieviski – халат

Sterila halāta uzvilkšana ārpus operāciju zāles 

5.7. attēls. Sterila halāta uzvilkšana

4 5

2 3

6

1

4.solis 
Iepakojuma iekšējā slāņa 
atvēršana 

5.solis 
Halāta satveršana no 
iekšpuses plecu rajonā

6.solis 
Halāta uzmanīga pacelšana 
un ļaušana tam atritināties, 
lai sterilā virsma nepieskar-
tos apkārtējās vides 
objektiem 

1.solis 
Roku higiēna 

2.solis 
Iepakojuma ārējās kārtas 
atvēršana un iekšējā 
iepakojuma novietošana uz 
tīras, sausas virsmas 

3.solis 
Roku higiēna 

7 8

8.solis 
Asistents no aizmugures 
palīdz sakārtot halātu, 
aiztaisa stiprinājumus

7.solis 
Roku ieslidināšana halātā 
 



5.3. Sejas maska un acu aizsargi

☑ Latīniski – larva faciei
☑ Angliski – masks and respirators 
☑ Krieviski – медицинская маска

 Maskas un acu aizsargi jālieto, ja procedūras laikā pastāv asins vai citu bioloģisko 
šķidrumu  izšļakstīšanās risks. Piemēram, nazofaringeālā sekrēta aspirācija, trahejas 
intubācija, katetra savācējmaisa iztukšošana. Maska kavē deguna un rīkles floras nokļūšanu 
vidē, piemēram, brūcē, bet brilles vai pilnīgs sejas aizsargs pasargā no sekrēta iekļūšanas 
acīs. Visbiežāk veselības aprūpē izmanto ķirurģiskās maskas un P2 respiratorus.

5.8. attēls. Dažādu formu sejas aizsargi

5.3.1. Sejas maskas lietošanas nosacījumi ķirurģisku manipulāciju laikā 

1. Maska jāmaina, ja tā ir netīra vai mitra

2. Masku nedrīkst lietot atkārtoti, ja tā ir tikusi noņemta 

3. Masku nedrīkst nēsāt ap kaklu

4. Jāizvairās no pieskaršanās maskas priekšējai virsmai tās valkāšanas laikā 

5. Pēc maskas noņemšanas jāveic roku higiēna 
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Masku raksturojums

5.2. tabula. Masku raksturojums

5.3.2. Acu aizsargi

☑ Latīniski – praesidio oculi
☑ Angliski –  eye protection devices 
☑ Krieviski – очки 

 Vislabāk no aerosoliem, šļakatām un respiratorā trakta izdalījumiem pasargā brilles 
ar pretmiglas (pret aizsvīšanas) pārklājumu. Svarīgi, lai brilles cieši piegulētu acs ārējiem 
kaktiņiem un pierei.  Brilles pasargā tikai acis, nevis visu seju. 

 Visu seju pasargā ķirurģiskajai maskai piestiprināti  vai atsevišķi stiprināmi caurspīdīgi  
acu aizsargi. Pilns sejas aizsargs pasargā gan seju, gan acis un elpošanas ceļus. 

 Acu aizsargi

5.9. attēls. Acu aizsargi

Parametrs Sejas maska (ķirurģiskā) P2 aizsardzības klases respirators
Citi nosaukumi

Raksturojums

Izmantošana

Vienreizējās lietošanas maska, 
medicīniskā maska
2–3 polipropilēna slāņi, rezistence pret 
šķidrumu, mehāniska filtrēšana, 
stiprinājumi

Procedūras, kuru laikā iespējama izšļak-
stīšanās, aerosolu veidošanās, lieli asins 
vai citu substanču pilieni, jānodrošina 
aseptika

N95 respirators

4–5 slāņi polipropilēna, centrālie slāņi 
elektrizēti (uzlādēts polipropilēns), metāla 
tiltiņš (skava) degunam

Ikdienas aprūpe pacientiem ar gaisa 
pilienu infekciju, augsta riska procedūras 
(bronhoskopijas pacientam ar nezināmu 
anamnēzi), procedūras, kuru laikā iespēja-
ma  aerosola daļiņu  veidošanās

b ca

a – pilns sejas aizsargs b – brilles c – maska ar acu aizsargu



[ 45 ]

5.4. Ieteicamā IAL uzvilkšanas un novilkšanas secība

5.4.1. IAL uzvilkšanas secība

1. Roku higiēna

2. Halāts – svarīgi, lai halāts nosedz ķermeni no kakla līdz ceļiem un rokas līdz plaukstu 
locītavām 

3. Maska vai respirators 

4. Acu aizsargs (tikai brilles vai sejas aizsargs pilnībā)

5. Cimdi (nosedz halāta manšetes)

 Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem nosacīti tīra ir iekšpuse, mugurpuse, 
saites/stiprinājumi aiz galvas un mugurpusē.

5.4.2. IAL novilkšanas secība

 Svarīgi – novelkot IAL atcerēties, ka cimdu ārējā, halāta, priekšauta ārējā, priekšējā 
virsma, sejas maskas, briļļu vai acu aizsarga un cepures priekšējās virsmas ir potenciāli 
kontaminētas! 

1. Cimdi 

2. Roku higiēna

3. Halāts – atbrīvot stiprinājumus halāta aizmugurē, tad satvert halātu plecu daļā no 
aizmugures un novilkt pāri rokām. Izvērst halāta iekšpusi uz ārpusi un utilizēt

4. Roku higiēna

5. Acu aizsargs – pieskarties  tikai stiprinājumiem 

6. Maska vai respirators – pieskarties tikai stiprinājumiem



IAL novilkšanas secība

5.10. attēls. IAL novilkšanas secība

5

1

5.solis 
Acu aizsarga noņemšana – 
pieskaroties tikai 
stiprinājumiem 

6

6.solis 
Maskas vai respiratora 
noņemšana – pieskaroties 
tikai stiprinājumiem 

1.solis 
Ar pirkstiem satvert 
cimdu plaukstas locītavas 
tuvumā no ārpuses un 
novilkt, izvēršot cimda 
iekšpusi uz ārpusi

2

2.solis 
Veikt roku higiēnu

3

3.solis 
Atbrīvot stiprinājumus 
halāta aizmugurē, tad 
satvert halātu plecu daļā 
no aizmugures un novilkt 
pāri rokām. Izvērst halāta 
iekšpusi uz ārpusi un 
utilizēt

4

4.solis 
Veikt roku higiēnu



Nodaļā „Individuālie aizsardzības līdzekļi”  lietotie jēdzieni

1. Aspirācija – šķidruma vai cietu ķermeņu iekļūšana trahejā vai plaušās ieelpas brīdī vai 
šķidruma atsūkšana no ķermeņa dobumiem

2. Eksudāts – iekaisuma šķidrums, izsvīdums 

3. Izolācija – nošķiršana, karantīna, savrup novietošana 

4. Respirators – ierīce elpošanas ceļu aizsargāšanai no kaitīgu vielu iedarbības

5. Substance – viela  

Nodaļā „Individuālie aizsardzības līdzekļi” izmantotās 
literatūras avoti

1. Ministru kabineta noteikumi Nr. 104, Rīgā, 2016. gada 16. februārī Noteikumi par 
higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē

2. Eye safety -http://www.cdc.gov/niosh/topics/eye/eye-infectious.html 2013 

3. Australian guidelines for prevention and control of infection in healthcare. – 2010, p. 279 

4. Glove use information Leaflet – WHO, 2009, p. 4 

5. http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/3M-Defense-US/Defense/Products/~/3M-
Particulate-Respirator-8511-N95-80-EA-Case?N=8699174+4294936889&rt=d

6. https://vision-medical.myshopify.com/products/kimberly-clark-fluidshield-n95-particulate- 
filter-respirator-and-surgical-mask

7. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.

8. http://www.tezaurs.lv/
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6. VITĀLIE RĀDĪTĀJI 

 Cilvēka organisms funkcionē kā vienota, vesela sistēma. Ārstniecības personas jau 
vairāk nekā 100 gadus nosaka tādus pacientu vitālos (lat. vitae – dzīvība) rādītājus  kā 
pulss, arteriālais asinsspiediens, ķermeņa temperatūra un elpošana.  Tomēr mūsdienās, lai 
novērtētu pacienta stāvokli, runā jau par astoņiem vitālajiem rādītājiem, tradicionālajiem 
četriem ir pievienojusies saturācija (SpO2), izdalītā urīna daudzums, samaņas līmenis 
un sāpes. Vitālo rādītāju noteikšana ir samērā vienkārša, tai nav nepieciešama sarežģīta 
aparatūra, bet iegūtie rezultāti ir ļoti informatīvi pacienta novērtēšanai, tādējādi arī kā 
pacienta drošības aspekts.

 Vitālos rādītājus nosaka
1. Kad pacients tiek uzņemts ārstniecības iestādē
2. Kad pacients ierodas uz veselības pārbaudi 
3. NMP etapā transportējot pacientu  uz stacionāru 
4. Ja pacientam ir slikta pašsajūta  vai objektīvi pasliktinās pacienta vispārējais stāvoklis 
5. Pirms un pēc dažādām procedūrām, operācijām vai to laikā 
6. Sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību 
7. Pacientam atrodoties stacionārā

 Vitālo radītāju noteikšanas biežums ir atkarīgs no situācijas: piemēram, intensīvās 
terapijas nodaļā pacientam ar stabilu hemodinamiku ik divas stundas, ķirurģiskas 
operācijas (anestēzijas) laikā ik 10 minūtes, terapijas, ķirurģijas nodaļā – divas reizes 
diennaktī. 

6.1. Elpošana

☑ Latīniski – spiritus, respiratio
☑ Angliski – breathing, respiration 
☑ Krieviski – респирация, дыхание

 Elpošana ir procesu kopums, kura rezultātā notiek gāzu apmaiņa starp organismu un 
ārējo vidi vairākos līmeņos: ārējā jeb plaušu ventilācija; gāzu apmaiņa plaušās (asinsrites loki); 
gāzu transports asinīs; gāzu apmaiņa audos; iekšējā elpošana – oksidācijas procesi šūnās. 

 Plaušu elpošanai ir divas fāzes – ieelpa un izelpa. Ribstarpu muskuļu un diafragmas 
kontrakciju rezultātā paplašinās krūškurvis, izplešas plaušu audi, pazeminās spiediens 
alveolās un notiek ieelpa (aktīvs process). Kad spiediens starp plaušu un atmosfēras gaisu 
izlīdzinās, muskuļi atslābst un krūškurvis ar smaguma spēka palīdzību atgriežas izejas 
stāvoklī. Plaušu tilpums samazinās un notiek izelpa (pasīvs process). Izelpa ir garāka par 
ieelpu.
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 Elpošanas noteikšanas mērķis –  noteikt un novērtēt elpošanas kvalitāti 

 Elpošanas, tāpat kā citu vitālo rādītāju, noteikšanas indikācijas ir ļoti plašas, tādēļ 
minēti tikai daži piemēri
• Pneimonija 
• Hroniska sirds mazspēja 
• Sepse 
• Opiātu pārdozēšana 
• Anestēzija 

 Nepieciešamais aprīkojums elpošanas noteikšanai

• Roku dezinfekcijas līdzeklis

• Pulkstenis ar sekunžu rādītāju vai cita ierīce laika noteikšanai

• Fonendoskops + alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis  fonendoskopa ausu ieliktņu un 
membrānas dezinfekcijai, ja tiks izmantota auskultācijas metode

6.1.1. Elpošanas raksturlielumi 

 Objektīvās izmeklēšanas laikā iespējams noteikt: elpošanas frekvenci (biežumu),  
ritmu, dziļumu, veidu,  elpošanas kustību simetriju.

 Elpošanas frekvence

 Elpošanas frekvence jeb biežums ir elpošanas ciklu (ieelpas un izelpas) skaits laika 
vienībā.

6.1. tabula. Elpošanas frekvence dažādās vecuma grupās

Vecums mēnešos/ gados Elpošanas biežums minūtē
Jaundzimušais 3–60

1 mēnesis 25–40

6 mēneši 20–30

1 gads 30–35

2 gadi 20–30

4–6 gadi 20–30

7–9 gadi 21–30

10–12 gadi 18–20

14–16 gadi 15–20

Pieaugušais 12–20
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• Normāla frekvence – elpošana ir 14 līdz 20 reizes minūtē

• Bradipnoja – elpošana ir lēnāka par 12 reizēm minūtē. Iespējamie cēloņi: 1) fizioloģiskais – 
miegs  2) patoloģiskie – augsts intrakraniālais spiediens, saindēšanās ar vielām, kas nomāc 
CNS darbību, narkotisko analgētiķu, piemēram, morfīna, ievadīšana.  

• Tahipnoja – elpošana ātrāka par 20 reizēm minūtē. Iespējamie cēloņi: 1) fizioloģiskie – 
fiziska piepūle, satraukums, 2) patoloģiskie – paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes, 
plaušu un sirds slimības. 

6.1. attēls. Elpošanas frekvences

 

 Elpošanas ritms ir elpošanas cikla (ieelpa, izelpa) atkārtošanās regularitāte. Elpošana 
var būt ritmiska un neritmiska.

6.2. attēls. Elpošanas patoloģiskie ritmi (tipi)

Elpošanas frekvences veids Elpošanas frekvences grafiskais attēls

Normāla elpošana

Palēnināta elpošana jeb bradipnoja

Paātrināta elpošana jeb tahipnoja

Elpošanas patoloģiskā ritma tips Patoloģiskā ritma tipa grafiskais attēls

Čeina-Stoksa elpošana

Biota elpošana (apnoe)

Kusmaula elpošana
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 Elpošanas patoloģiskie ritmi (tipi)

1. Čeina-Stoksa (aprakstīja John Cheyne un William Stokes; Cheyne-Stokes) jeb periodiskā 
elpošana saistīta ar elpošanas centra uzbudinājuma pazemināšanos. Elpošanai ir rakstu- 
rīgas viļņveida izmaiņas dziļuma un frekvences jomā, kurām seko pauzes (apnoe). 
Pakāpeniski pieaug elpošanas ātrums un dziļums, kas, sasniedzot zināmu pakāpi, kļūst 
mazāks, un iestājas apnoe uz apmēram 10 sekundēm, kam seko virspusējas elpošanas 
kustības, kas atkal kļūst dziļākas. Novēro pie elpošanas centra bojājuma iegarenajās sma- 
dzenēs un mirstošiem pacientiem. 

2. Biota (aprakstīja franču ārsts Biot) elpošana – retas elpošanas kustības ar pauzēm 
(apnoe), kuras iestājas pēc noteikta perioda uz laiku līdz 30 sekundēm. Raksturīga pie 
elpošanas centra bojājuma,  pie smadzeņu tūskas ar ķīlēšanos. 

3. Kusmaula (aprakstīja vācu ārsts Adolph Kussmaul) elpošana –  vienmērīgi reti elpošanas 
cikli ar dziļu ieelpu un pastiprinātu izelpu.  Raksturīga pacientiem ar diabētisko ketoacidozi, 
urēmiju. 

• Elpošanas dziļums ir ieelpotā izelpotā tilpuma starpība. Precīzi var noteikt, tikai izmērot 
elpošanas tilpumu. Novērojot krūškurvja kustības, elpošanas dziļumu parasti vērtē izmai- 
ņu gadījumā, kad elpošana ir sekla vai dziļa. 

• Elpošanas kustību simetrija. Abas krūškurvja puses elpošanā piedalās vienmērīgi.  
Asimetriju var novērot, piemēram, pneimotoraksa gadījumā. 

• Elpošanas tips (veids). Atkarībā no vairāk iesaistītajiem muskuļiem izšķir krūšu, vēdera 
un jauktās elpošanas tipu (veidu).

6.1.2. Elpošanas noteikšanas procedūra 

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnisko ierīvēšanu ar alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekli 20–30 sekun- 
des, ievērojot sešus soļus

2. Identificēt pacientu – izmantojot divus kritērijus. Piemēram, lūgt pacientu nosaukt savu 
vārdu un dzimšanas datumu. Ja pacients ir bezsamaņā – izmantot konkrētajā ārstniecības 
iestādē pieņemto identificēšanas sistēmu.  Ja ir identifikācijas aproce –  izmantot to

3. Nodrošināt pacientam privātumu, piemēram, aizvelkot aizkaru, izskaidrot procedūru, 
lai sekmētu sadarbību. Novērtēt faktorus, kas varētu ietekmēt elpošanu. Šajā gadījumā 
nesaka, ka skaitīs vai novērtēs elpošanu, jo tas var neapzināti ietekmēt rezultātus,  tāpēc 
imitē pulsa skaitīšanu. Tātad vispirms pacientam skaita pulsu (izskaidro procedūru) un tad 
skaita elpošanu 

4. Palpēt pacienta pulsu uz a. radialis un vērot krūškurvja kustības. Pārliecināties, ka krūš-
kurvis ir labi redzams



5. Ja elpošana ir ritmiska, neapgrūtināta – skaitīt 30 sekundes un rezultātu reizināt ar divi, 
ja neritmiska, apgrūtināta –  60 sekundes

6. Novērtēt  elpošanas dziļumu, ritmu, tipu, simetriju, ja tas ir nepieciešams. Novērtēt 
pacienta ādas krāsu – vai nav cianoze, centrālā cianoze

7. Vērot, vai elpošanā nepiedalās palīgmuskulatūra – kakla grozītāji, lielie un mazie krūšu 
muskuļi, ribu cēlāji, zobainie, deguna spārnu muskuļi

8. Veikt roku higiēnu 

9. Dokumentēt rezultātus un izskaidrot pacientam

Svarīgi! 

• Normālos apstākļos elpošana ir vienmērīga, ritmiska, simetriska, bez acīm redzamas 
piepūles, izelpa ir divas reizes garāka nekā ieelpa un nav dzirdamas patoloģiskas skaņas 
(gārgšana, krākšana, burbuļošana utt.).

• Ir gadījumi, kuros elpošanas frekvenci noteikt ir apgrūtinoši vai iegūtie rezultāti 
neliecina par pacienta veselības stāvokļa smagumu. Piemēram, ja pacients raud, viņam 
ir drudzis temperatūras celšanās fāzē, delīrijs, krampji utt.

• Elpošanas frekvence ir nozīmīgs pacienta vispārējā stāvokļa smaguma novērtēšanas 
kritērijs, to vismaz reizi dienā vajadzētu noteikt visiem stacionētajiem pacientiem, pat ja 
pamata diagnoze nav saistīta ar elpošanas sistēmas slimībām. 

• Elpošanas frekvence vairāk nekā reizi dienā būtu jānosaka nestabiliem pieaugušajiem 
pacientiem, kuriem elpošanas frekvence ir biežāka par 24 reizēm minūtē. 

• Ja pacients ir  „nestabils” (hipotensija, izmainīts apziņas līmenis)  un elpošana ir biežāka 
nekā 27 reizes minūtē, nepieciešama tūlītēja  medicīniska pārbaude. 

• Par elpošanas sistēmas darbības patoloģijām vai hronisku saslimšanu var liecināt – 
cianoze, bungvālīšu pirksti, sāpes, klepus vai traucēta apziņa.

 Lai interpretētu rezultātus, jāņem vērā faktori, kas ietekmē elpošanu

1. Ķermeņa poza – stāvus elpošana ir par 2–3 reizēm biežāka nekā sēdus stāvoklī. Guļot 
elpošana ir lēnāka, miegā pat tikai 12–14 reizes minūtē.

2. Dzīvesveids un ieradumi – smēķēšana, kuras rezultātā attīstījies hronisks bronhīts. 

3. Fiziskā slodze – pacients ir tikko kāpis pa trepēm, skrējis, tātad viņam būs paātrināta 
elpošana. Fiziskās slodzes ietekmē elpošana paātrinās. 

4. Medikamenti – elpošanu palēnina opiāti, paātrina – aminofilīns. 
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5. Stress –  ja pacients ir satraukts, elpošana var būt paātrināta. 

6. Aptaukošanās – neērts stāvoklis gultā apgrūtina plaušu izplešanos.

7. Grūtniecība – dzemdes palielināšanās trešajā trimestrī ietekmē diafragmas kustības 
un plaušu izplešanos.

8. Cirkulācijas problēmas – plaušu tūska, anēmija kavē gāzu maiņu organismā. 

9. Vide – ja pacientam ir auksti, rodas drebuļi,  ir apgrūtinoši iegūt precīzus datus.

10. Trauma, sāpes –  īpaši krūškurvja sāpes.  Pacients elpo seklāk, cenšas saudzēt krūš- 
kurvi, vienu tā pusi. Attīstās hipoventilācijas risks. 

11. Citas problēmas –  vēdera uzpūšanās, ascīts,  zarnu obstrukcija. Pacients nespēj veikt 
pilnvērtīgu ieelpu, jo ir diafragmas kustības traucējumi. 

 Spirometrija

 Spirometrija (spirogrāfija) ir elpojamā gaisa tilpuma noteikšana. Tās noteikšanai 
izmanto vienkāršas uzbūves mērinstrumentu – spirometru jeb pīķa plūsmas mērītāju. 
Tā palīdz novērtēt plaušu mehānisko funkciju. Iespējams noteikt gan plaušu statiskos 
rādītājus, piemēram, vitālo kapacitāti, gan dinamiskos rādītājus – forsēto vitālo kapacitāti, 
forsētas izelpas vienas sekundes tilpumu, plūsmas ātrumu forsētas izelpas vidējās 
ceturtdaļās forsētas izelpas laikā. Tiffno indekss (FEV1/VC) < 80% pieaugušajiem un 90% 
bērniem norāda par gaisa plūsmas traucējumiem jeb obstrukciju elpceļos.19

6.3. attēls. Spirometrs20

19 http://www.astmaalergija.lv/?id_p=1&id=4
20 http://www.nmselpa.lv/?s=180&section=spirometri
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6.2. Pulss

☑ Latīniski – pulsus
☑ Angliski – pulse
☑ Krieviski –пульс

 Pulss ir artēriju sieniņu svārstības, kas rodas asinsvados asinsspiediena, asins plūsmas 
ātruma un asins tilpuma pārmaiņu rezultātā. Pulsu vēlams salīdzināt abās rokās, jo jebkurš 
patoloģisks process artērijā var būt pulsa atšķirības cēlonis. Novērtējot pulsu pirmo reizi, 
jāizvērtē arī sirds kontrakcijas, auskultējot sirds galotnes rajonu, jo dažādu patoloģiju 
gadījumā iespējams pulsa deficīts (atšķirība starp perifēro un centrālo pulsu).

 Pulsa noteikšanas mērķi
• Noteikt arteriālā pulsa raksturojošos lielumus – frekvenci, ritmu, pildījumu, kvalitāti 
• Noteikt pulsa pārmaiņas saistībā ar ārstēšanu 

 Pulsa noteikšanas indikācijas
• Vispārējā veselības stāvokļa novērtēšana 
• Sūdzības par pašsajūtu, sirdsdarbību
• Hroniska sirds mazspēja
• Pneimonija 
• Hipertireoze 

6.2.1. Pulsa raksturlielumi

 Pulsu raksturo: frekvence, ritms, pildījums un spraigums. 

 Frekvence

 Pulsa frekvence jeb biežums ir pulsa sitienu skaits vienā minūtē. 

6.2. tabula. Pulsa frekvences rādītāji
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Vecums mēnešos/ gados Pieļaujamās pulsa frekvences robežas
Jaundzimušais 100–160

0–5 mēneši 90–150

6–12 mēneši 80–140

1–5 gadi 80–130

6–10 gadi 70–110

11–14 gadi 60–105

15–20 gadi 60–100

Pieaugušais 55–90
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Steidzama rīcība nepieciešama, ja pacienta pulsa frekvence ir < 40 vai > 130 reizēm minūtē. 

• Tahikardija ir paātrināta sirdsdarbība vairāk par 100 reizēm minūtē.  Normāli tahikardija 
veidojas pie fiziskas slodzes.  

• Bradikardija ir palēnināta sirdsdarbība zem 60 reizēm minūtē. Sportistiem var būt 
bradikardija, jo ir hipertrofēts kreisais kambaris, sirds miera stāvoklī strādā „ekonomiskāk”. 

 Ritms

 Pulsa ritms ir atstarpes starp pulsa sitieniem. Tas var būt regulārs (ritmisks), kad 
artēriju sieniņu svārstības ir ritmiski vienādas. Aritmisks – atstarpes starp pulsa sitieniem ir 
nevienādas. Dažādi aritmijas varianti: elpošanas (sinusa, juvenīla) – sastopama jauniešiem, 
saistīta ar klejotājnerva ietekmi, izelpā sirds darbība kļūst lēnāka. Ekstrasistoles – retas, 
biežas. Konstatējot ritma izmaiņas, nepieciešamas papildu izmeklēšanas iemesla noskai- 
drošanai. 

 Pulsa pildījums

 Pulsa pildījums ir artērijas pildījuma pakāpe sistoles laikā.  Tā ir atkarīga no asins 
daudzuma artērijā. Pildījumu nosaka, ar trīs pirkstgaliem novērtējot artērijas caurmēru 
un pēc tam ar vienu pirkstgalu nospiežot artērijas proksimālo galu, tādējādi pārtraucot 
asinsriti, un ar pārējiem diviem pirkstgaliem novērtē tukšās artērijas caurmēru. Pēc atšķi- 
rības spriež par pildījuma pakāpi. Pulss var būt labi pildīts, vāji pildīts. Piemēram, diegveida – 
mazs un ātrs, var būt pie akūtas, masīvas asiņošanas. 

 Pulsa spriegums

 Pulsa spriegums ir artērijas pretestība pirkstu spiedienam (pulsa viļņa „sitiens” pret 
pirkstiem) jeb spēks, kurš nepieciešams, lai pārtrauktu asins plūsmu artērijā. Pulss var būt 
ciets (spraigs)  un mīksts. 

 Pulsa kvalitāte

 Pulsa kvalitāte ir lielums, kurš raksturo stiprumu (spriegumu) un pildījumu (sk. 6.3. tab).

6.3. tabula. Pulsa kvalitātes noteikšanas skala

Pulsa kvalitātes vērtība punktos Pulsa raksturojums
0 Pulss nav nosakāms

1+ Diegveida, vājš pulss, brīžiem grūti palpējams

2+ Pulss grūti palpējams, stipras palpācijas laikā var izzust 

3+ Labi palpējams pulss 

4+ Ļoti viegli palpējams pulss, spēcīgas palpācijas rezultātā nezūd 
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 Pulsa noteikšanas vietas

 Vislabāk pulsu ir palpēt vietās, kur artērija atrodas tuvu kaulam, ar II, III un IV pirksta 
galu. Bērniem līdz divu gadu vecumam pulsu iesaka skaitīt uz lielām artērijām (lielā 
avotiņa, deniņu) vai uz sirds galotnes, jo perifērijā ir mazs palpācijas rajons. 

 1. Centrālās artērijas: 

• miega (a. carotis communis) (kakla vidējā trešdaļa abpus trahejas uz iekšpusi no 
m. sternocleidomastoideus). Šī artērija nodrošina asins piekļuvi galvas smadzenēm, 
tādēļ nekad nepalpē pulsu uzreiz abās pusēs vienlaikus, spēcīgi, izmanto tikai pulsa 
frekvences un ritma noteikšanai, nedrīkst pārbaudīt pulsa pildījumu vai spraigumu. 
Visbiežāk izmanto akūtās situācijās, veicot atdzīvināšanas pasākumus;

• ciskas artērija (a. femoralis), kas atrodas zem lig. inguinale, saites vidusdaļā. Izmanto 
akūtās situācijās, ja pacientam ir aizdomas par iegurņa lūzumu.

 2. Sirds galotnes jeb apikālo pulsu nosaka, auskultējot kreisajā pusē pa atslēgas 
kaula viduslīniju 5.–6. ribstarpā.  Izmanto, ja pacientam ir neregulāra sirdsdarbība, tiek 
lietoti kardiāli medikamenti, ja anamnēzē ir pulsa deficīts (starpība starp apikālo un 
perifēro pulsu). 

 3. Perifērās artērijas: spieķa kaula artērija (a. radialis), elkoņkaula artērija (a. 
ulnaris), augšdelma artērija (a. brachialis). Pacientiem ar perifēro asinsvadu slimībām, kāju 
traumām pulsu nosaka uz pēdas dorsālās virsmas (a. dorsalis pedis), salīdzinot pulsu abās 
ekstremitātēs. 

6.2.2. Pulsa noteikšanas procedūra 

 Nepieciešamais pulsa noteikšanai

• Ierīce laika noteikšanai sekundēs – pulkstenis, mobilais telefons vai hronometrs 

• Līdzeklis roku dezinfekcijai 

• Cimdi, ja ir kontaminācijas risks 

 Darbība

1. Veikt roku higiēnu 

2. Identificēt pacientu  

3. Izskaidrot procedūras norisi, nodrošināt  intimitāti un  novērtēt pacientu 
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4. Pozicionēt pacientu – ērtā stāvoklī guļus vai sēdus, roka gar sāniem vai uz krūtīm, lai tā 
nav sasprindzināta. Pacientam vismaz piecas minūtes mierīgi jāpasēž, jāpaguļ 

5. Palpēt un skaitīt pulsu ar  II, III, IV pirkstu paralēli artērijai

6. Skaitīt pulsu vienu min vai 30 sekundes

7. Veikt roku higiēnu

8. Izskaidrot rezultātus pacientam 

9. Dokumentēt rezultātus 

6.4. attēls. Pulsa palpācija

Svarīgi! 
• Vēlamais rezultāts. Pulss ir ritmisks, laba pildījuma, spraigs un frekvence atbilst vecu-
ma normas robežām. Nav atšķirības starp perifēro un apikālo pulsu. 

• Ja pacients ir pie samaņas un hemodinamiski stabils, bez subjektīvām sūdzībām, tad  
bradikardijas gadījumā  tūlītēja terapija nav nepieciešama. 

• Pirmajā vizītē vēlams pacientam pulsu skaitīt abās rokās. 

 Pulsu ietekmējošie faktori

1. Vecums – jaundzimušajam pulss ir ātrāks nekā pieaugušam cilvēkam. 

2. Fiziskā slodze – normāli slodzes laikā pulss paātrinās un pēc slodzes atgriežas normas 
robežās. Pēc slodzes trīs min laikā pulsam ir jābūt pirmsslodzes līmenī, tas liecina par 
trenētību izturības slodzēs. Slikts prognostisks rādītājs ir, ja nav starpības starp pulsu 
slodzes un miera laikā. 

3. Medikamenti – paātrina (piemēram, atropīns) vai palēnina sirdsdarbību, ietekmē ritmu 
(metoprolols, amiodarons). 

4. Stress – pulss paātrinās, ja pacients ir satraukts, ja viņam ir sāpes, īpaši akūtas. 

5. Ķermeņa temperatūra – paaugstinoties ķermeņa temperatūrai par 1ºC, pulss vidēji 
paātrinās par 10 x minūtē.  Pacientam ar hipotermiju raksturīga bradikardija. 

6. Sirds slimības – ietekmē dažādas pulsa īpašības.

7. Elpošana – hipoksijas gadījumā pulss paātrinās, jo organisms cenšas kompensēt 
skābekļa trūkumu. 



[ 58 ]

8. Dažādas saslimšanas – pneimonija, paroksismāla tahikardija.

 Pacienta izglītošana

 Pacients jāizglīto par pareizu pulsa skaitīšanas procedūru, rezultātu interpretāciju vai 
medikamentu ietekmi uz pulsu.  

6.5. attēls. Iespējamās pulsa noteikšanas vietas

Pārdomām un zināšanai

 Paātrināts pulss ir viens no SAS riska faktoriem. Pieaugot pulsa frekvencei, 
palielinās miokarda skābekļa patēriņš, saīsinās sirds atslābšanas periodi (diastolē sirds 
atpūšas, un muskulis saņem asinis), vesela sirds to spēj kompensēt, bet slimai tas ir grūts 
pārbaudījums. Sirdsdarbības biežums 70 un vairāk – 55%  saistīts ar sirds mazspēju, 
46% MI, bet, palielinoties par pieciem sitieniem minūtē, KVS nāves risks pieaug par 8%, 
vajadzība doties uz slimnīcu sirds mazspējas dēļ  paaugstinās par 16 procentiem.  Sirds 
slimniekiem pulss virs 70 palielina KVS risku.

6.2.3. Apikālā jeb sirds galotnes pulsa noteikšana 

 Sirds galotnes pulsu iesaka noteikt (indikācijas)
• Jaundzimušajiem un bērniem 
• Ja ir neregulāra sirds darbība 
• Ja pacients lieto kardiālus medikamentus 
• Ja anamnēzē ir pulsa deficīts – starpība starp radiālo un apikālo pulsu
• Ja ir bradikardija vai tahikardija 
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 Nepieciešams
• Ierīce laika noteikšanai sekundēs – pulkstenis, mobilais telefons vai hronometrs 
• Fonendoskops
• Līdzeklis fonendoskopa dezinfekcijai 
• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

 Darbība

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu, dezinficēt fonendoskopa membrānu un ausu 
ieliktņus 

2. Veikt roku higiēnu

3. Identificēt pacientu 

4. Izskaidrot pacientam procedūras norisi un novērtēt pacientu 

5. Palīdzēt pacientam piecelties pussēdus stāvoklī vai apgulties, atbrīvot no traucējošā 
apģērba. Ārstniecības personai ērtāk ir atrasties pacienta labajā pusē  ar seju pret pacientu

6. Plaukstās sasildīt fonendoskopa membrānu

7. Fonendoskopa membrānu novietot kreisajā pusē starp 5. un 6. ribu pa atslēgas kaula 
viduslīniju

8. Skaitīt pulsu vienu minūti 

9. Palīdzēt pacientam ieņemt ērtu stāvokli, uzvilkt kreklu, ja nepieciešams

10. Dezinficēt fonendoskopu

11. Veikt roku higiēnu

12. Dokumentēt rezultātus 

Svarīgi! 

 Lai noteiktu pulsa deficītu, vienlaikus jāskaita apikālais un perifērais pulss, tādēļ jāsa-
darbojas divām ārstniecības personām21.  

6.6. attēls. Pulsa deficīta noteikšana

21 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/pulse+deficit
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6.3. Ķermeņa temperatūra un tās mērīšana

☑ Latīniski – temperatura
☑ Angliski – temperature
☑ Krieviski – температура

 Ķermeņa temperatūras noteikšanas mērķis – noteikt un novērtēt ķermeņa tempe- 
ratūru.

 Ķermeņa temperatūras mērīšanai medicīnā ir liela diagnostiska nozīme. Ir pietiekami 
daudz saslimšanu, kuras pavada  raksturīgas temperatūras izmaiņas, tās svārstības. Fizikāli 
temperatūra ir objekta sasilšanas pakāpe. Termoregulācija ir process, ar kura palīdzību 
organisms uztur relatīvi nemainīgu ķermeņa temperatūru. Ķermeņa temperatūra norāda 
līdzsvaru starp siltuma produkciju (metabolisms, muskuļu aktivitāte) un zaudēšanu (āda, 
plaušas, vielmaiņas gala produktu izvadīšana).

 Izšķir serdes jeb dziļo audu (smadzeņu, krūšu un vēdera dobuma) un čaulas jeb 
virspusējo audu (ādas, zemādas, muskuļu, kaulu) temperatūru. Serdes temperatūra ir 
nosacīti nemainīga, bet čaulu ietekmē asinsvadu tonuss, kurš reflektori mainās atkarībā 
no apkārtējās vides ietekmes.

 Temperatūras mērīšanas indikācijas

• Pamata rādītāju iegūšana

• Hipotermija

• Hipertermija

• Antibakteriālās terapijas efektivitātes novērtēšana 

• Pirms un pēc asins komponentu transfūzijas 

 Ķermeņa temperatūras normas

 Dažādos literatūras avotos ķermeņa temperatūras normas ir atšķirīgas

• Orāli 36,1–37,5° C

• Rektāli par + 0,6° C=  36,6–38,1° C

• Aksilāri  - 0,6–1,1° C= 35,0–36,9° C

• Timpāniski + 0,3–0,6° C= 36,4–38,1° C
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6.4. tabula. Ķermeņa temperatūras normas (pēc Sund- Levander et al; 2003)

 Temperatūru mēra pēc salīdzināšanas metodes, izmantojot skalas un termometrus. 
Ikdienā pasaulē izmanto divas skalas – Celsija un Fārenheita. Tādēļ dažreiz var būt 
nepieciešamība iegūtos rezultātus pielīdzināt vienai vai otrai skalai. Mūsu valstī tempera- 
tūras mērījumu atspoguļo Celsija skalā.

• Lai mainītu mērījumus no Celsija skalas uz Fārenheita: F = (9/5 x C°) + 32°

• Lai mainītu mērījumus no Fārenheita uz Celsiju: C = (F - 32°) x 5/9 

• Kelvina skalu parasti ikdienā neizmanto. 

 Termometru veidi

• Elektroniskie jeb digitālie. Termometrā ir iestrādāts īpašs sensors, kas fiksē temperatūru, 
izgatavots no hipoalerģiska, mitrumizturīga materiāla.  Izmanto aksilārās, orālās un 
rektālās temperatūras noteikšanai. 

• Stikla korpusā – no metāla sakausējumiem.  Precizitāte 0,1º C.  Mērīšanas ilgums līdz 
piecām minūtēm.  Izmanto aksilārās temperatūras noteikšanai. 

• Infrasarkano staru – nodrošina lielu precizitāti mērījumos sekundes laikā, mitrumizturīgs. 
Atmiņā saglabājas pēdējo mērījumu rezultāti. Ir pieres un auss infrasarkanie termometri. 
Ir iespējams noteikt temperatūru bez tieša kontakta ar pacienta ķermeni (apmēram no 
piecu cm  attāluma). 

• Ķīmiskie – tajos ir skala, kas maina krāsu atkarībā no temperatūras. Var izmantot aksilāri 
un orāli. Ir vienreizlietojami, tātad novērš infekcijas transmisiju. Var būt sterili un nesterili. 
Piemēram, TempaDot. 

6.7. attēls. Termometru veidi

 Lai varētu vērtēt pacienta stāvokli dinamikā, vēlams atkārtotiem mērījumiem izman- 
tot vienu un to pašu termometru. 

Dzimums Orāli Rektāli Aksilāri Timpāniski
Vīrieši 35,7–37,7° C 36,7– 37,5° C 35,5–37,0° C 35,5–37,5° C

Sievietes 33,2–38,1° C 36,8–37,1° C 35,5–37,0° C 35,7–37,5° C

b ca

a – digitālais b – stikla c – ķīmiskais

d

d – infrasarkanais



 Temperatūras mērīšana

 Nepieciešams

• Termometrs 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Šālīte, kurā ievietot sākotnēji tīro, pēc tam lietoto termometru 

• Ja izmanto stikla termometru – optimāli – termometra nokratīšanas ierīce

• Ja temperatūru mērīs rektāli –  cimdi, lubrikants un termometra aizsargapvalks 

• Ja temperatūru mērīs timpāniski – vienreiz lietojamais termometra zondes uzgalis 

6.8. attēls. Temperatūras noteikšanas vietas

6.3.1. Rektālās temperatūras mērīšana 

 Rektālo temperatūru mēra, ja nepieciešams ļoti precīzi noteikt ķermeņa serdes tempe- 
ratūru un tās izmaiņas, piemēram, vispārējas ķermeņa atdzišanas gadījumā (hipotermija).

 Temperatūras mērīšanai izmanto tikai digitālo termometru.

 Darbība 

1. Sagatavot un pārbaudīt procedūrai nepieciešamo – termometram uzvilkt aizsargap- 
valku, ielikt tīrā šālītē 

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Identificēt pacientu 
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Temperatūras noteikšanas veids Piemērs

Timpāniskā temperatūra

Orālā temperatūra

Aksilārā temperatūra

Rektālā temperatūra
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4. Informēt pacientu par procedūras mērķi un norisi

5. Novērtēt pacientu 

6. Pozicionēt pacientu un nodrošināt intimitāti  – pagriezt uz sāniem, palīdzēt saliekt 
augšējo kāju un atsegt sēžas apvidu

7. Ieziest termometra galu ar lubrikantu (apmēram 2,5 cm)

8. Lūgt pacientu mierīgi un lēni elpot, ar nedominanto roku pacelt sēžu, lai redzētu anālo 
atveri, novērtēt lokālo stāvokli 

9. Ieslēgt termometru, pārliecināties, ka tas darbojas

10. Ievietot termometra galu anālajā atverē 1–3,5 cm dziļi virzienā uz nabu (ievietošanas 
dziļums ir norādīts termometra lietošanas instrukcijā), izmantot dominanto roku. Nelietot 
spēku! 

11. Pieturēt termometru, līdz atskan signāls, kas liecina, ka mērījums ir veikts

12. Izņemt termometru no anālās atveres, nolasīt rādījumu

13. Utilizēt termometra apvalku, termometru ievietot šālītē 

14. Nodrošināt pacientam komfortablu stāvokli, vajadzības gadījumā – starpenes higiēnu 

15. Informēt par procedūras rezultātiem 

16. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

17. Dokumentēt rezultātus 

 Termometra dezinfekcija

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Noslaucīt termometru ar sausu, tīru salveti. Nepieciešamības gadījumā termometra 
zondi var noslaucīt ar ūdenī samitrinātu salveti (ievērot ražotāja instrukciju)

3. Apstrādāt termometru ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 

4. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu 

Svarīgi!

• Rektālajam termometram uzvelk aizsargapvalku, lai tas neveidotu krokas, ieziež ar 
lubrikantu.  

• Ja pacientam nevar nodrošināt Simsa pozu, izmanto stāvokli guļus uz muguras un 
termometru ievada paralēli mugurkaulam. 
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6.3.2. Aksilārās temperatūras mērīšana 

 Aksilāro temperatūru drīkst mērīt ar digitālo, ķīmisko un stikla termometru. 

 Darbība 

1. Sagatavot un pārbaudīt procedūrai nepieciešamo – termometru ielikt tīrā šālītē 

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Identificēt pacientu 

4. Informēt pacientu par procedūras mērķi un norisi

5. Novērtēt pacientu 

6. Pozicionēt pacientu un nodrošināt intimitāti, atbrīvot no apģērba, lai varētu piekļūt 
paduses rajonam  

7. Ieslēgt digitālo termometru, ķīmisko izņemt no iepakojuma

8. Palīdzēt pacientam pacelt roku un ievietot termometra galu paduses vidū 

9. Piespiest pacienta augšdelmu krūškurvim. Apakšdelmu var novietot uz krūškurvja, 
vajadzības gadījumā pieturēt pacienta roku

10. Izņemt termometru, kad veikts mērījums 

11. Ievietot termometru šālītē 

12. Nodrošināt pacientam komfortablu stāvokli

13. Informēt par procedūras rezultātiem 

14. Veikt roku higiēnu

15. Dokumentēt rezultātus 

 Termometra dezinfekcija

Ķīmiskais – utilizācija, paredzēts vienreizējai lietošanai

Digitālais – sk. rektālās temperatūras mērīšana

Stikla – drīkst mazgāt, dezinficēt ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 

Svarīgi!

 Pirms termometra ievietošanas aksilāri pārbauda, vai paduse ir sausa, jo mitrums 
vada siltumu. Ja pacients ir sasvīdis, paduses bedrīti nedrīkst berzēt, jo tas veicinās lokā- 
lu temperatūras paaugstināšanos. 
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6.3.3. Orālās temperatūras mērīšana 

 Orālo termperatūru drīkst mērīt ar digitālo vai ķīmisko termometru. 

 Darbība 

1. Sagatavot un pārbaudīt procedūrai nepieciešamo – termometru ielikt tīrā šālītē 

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Identificēt pacientu 

4. Informēt pacientu par procedūras mērķi un norisi

5. Novērtēt pacientu 

6. Pozicionēt pacientu un nodrošināt intimitāti

7. Uzlikt termometra aizsargu  digitālajam termometram vai izņemt  ķīmisko termometru  
no iepakojuma. Ieslēgt digitālo termometru

8. Lūgt pacientu atvērt muti un uzmanīgi ielikt termometra zondi zem mēles, iebīdīt pēc 
iespējas tālāk

9. Lūgt pacientu aizvērt muti, ar lūpām satvert  un pieturēt termometru, bet nesakost 
zobus

10. Izņemt termometru, kad veikts mērījums, nolasīt rezultātu  

11. Ievietot termometru šālītē 

12. Nodrošināt pacientam komfortablu stāvokli

13. Informēt par procedūras rezultātiem 

14. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

15. Dokumentēt rezultātus 

Svarīgi!

• Orāli temperatūru mēra tikai tad, ja pacients ir pie samaņas, gatavs sadarboties. 
Kontrindicēts – krampji, mazi bērni, pacients elpo tikai caur muti.  

• Lai iegūtu precīzus datus, pacients nedrīkst 15 min pirms mērījuma būt  ēdis vai dzēris 
karstus/aukstus ēdienus, košļājis košļājamo gumiju, smēķējis. Ja tiek nodrošinātas 
skābekļa inhalācijas, t° būs par 0,17º C augstāka.  

• Svarīgi, lai termometrs saskaras ar asinsvadiem mutes dobumā. 
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6.3.4. Timpāniskās temperatūras mērīšana 

 Timpānisko temperatūru drīkst mērīt ar infrasarkano staru termometru.

 Darbība

1. Sagatavot un pārbaudīt procedūrai nepieciešamo 

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Identificēt pacientu 

4. Informēt pacientu par procedūras mērķi un norisi

5. Novērtēt pacientu 

6. Pozicionēt pacientu un nodrošināt intimitāti

7. Uzlikt termometram aizsargapvalku, nepieskarties tā distālajam galam, kas tiks ievadīts 
pacienta auss ejā 

8. Stabilizēt pacienta galvu, pavilkt pacienta auss gliemežnīcu virzienā uz augšu un 
atpakaļ

9. Ieslēgt termometru, ievērojot ražotāja instrukciju

10. Ievadīt termometra zondi auss kanālā virzienā uz bungplēvīti 

11. Izņemt termometru, kad veikts mērījums 

12. Ievietot termometru šālītē, noņemt aizsargapvalku 

13. Nodrošināt pacientam komfortablu stāvokli

14. Informēt par procedūras rezultātiem 

15. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

16. Dokumentēt rezultātus 

Svarīgi!

• Pārliecināties, ka termometra zonde ir tīra, uzlikt jaunu vienreiz lietojamo uzgaļa 
aizsargu, pārbaudīt pacienta ausi – vai tajā nav sērs, kas varētu ietekmēt mērījuma 
precizitāti. Ja ir izdalījumi, iekaisums –  izvēlēties citu temperatūras noteikšanas metodi. 

• Timpāniskās temperatūras mērīšana ir ātra, droša, ērta un precīza metode.  Bungādiņa 
atspoguļo iekšējo temperatūru, jo gan bungādiņa, gan hipotalāms saņem asinis no 
miega artērijas (pētījums veikts 2012. gadā Sudānā ar 174 pacientiem).
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 Temperatūru ietekmējošie faktori

1. Diennakts laiks – viszemākā t° ir ap plkst. 4–5 un augstākā plkst. 16–18. Pilnīgi veselam 
cilvēkam temperatūras svārstības var būt 1° C robežās. 

2. Fiziskā slodze – temperatūra paaugstinās, jo pieaug siltuma produkcija, bet serdes 
temperatūra ātri normalizējas. 

3. Vecums – veciem cilvēkiem temperatūra ir zemāka, jo samazinās v/m intensitāte, 
muskuļu aktivitāte; jaundzimušajiem – augstāka, jo viņiem ir intensīva v/m. Bērni viegli 
sasniedz gan hipo, gan hipertermijas stāvokli.

4. Vide – atrašanās vēsumā, mitrumā veicina  siltuma zudumu. Siltā laikā temperatūra ir 
augstāka, vēsā  – zemāka.

5. Emocionālais stāvoklis – pozitīvu emociju, satraukuma ietekmē temperatūra paaug- 
stinās, depresijas gadījumā pazeminās. 

6. Dzimums – sievietēm ovulācijas laikā paaugstinās ķermeņa temperatūra par 0,3–0,5° C, 
tas saistīts ar endometrija šūnu aktivitāti un progesterona sekrēciju.  Grūtniecības laikā var 
būt neliela t° paaugstināšanās pirmajos četros mēnešos.

7. Medikamenti, atkarību veicinošās vielas – pazemina paracetamols, aspirīns.  
Paaugstina – amfetamīns, tiroksīns.
8. Saslimšanas – saistītas ar iekaisuma procesa attīstību, vairogdziedzera hiperfunkciju, 
maligno hipertermiju, dehidratāciju. 

 Pacienta novērtējums un rezultātu interpretācija

• Ķermeņa temperatūra atbilst normas robežām. 

• Hipotermija – ķermeņa serdes t° < 35° C vai līdz robežai, kad nav iespējama muskuļu un 
smadzeņu funkcionēšana.  Viegla 32–35° C (drebuļi), mērena 32–28° C, saistīta ar lielu mirstību, 
smaga zem 27° C. Šādus pacientus pakāpeniski silda – aktīvi vai pasīvi par 0,5–2° C/h. 

• Hipertermija >40° C. Iemesli – infekcija, iekaisums (organisma aizsargreakcija), siltuma 
stress, pārkaršana (ilgstoša siltuma ietekme), siltumdūriens (slodzes, vecuma ietekmē, 
smags fizisks darbs). 
 Temperatūru parasti pazemina, ja tā ir virs 38° C.  Atsevišķām pacientu kategorijām  
ķermeņa temperatūra 38° C var būt bīstama: ja anamnēzē krampji pie paaugstinātas 
temperatūras, sirds asinsvadu slimības (jo tahikardija apgrūtina sirds darbu), anamnēzē 
ļaundabīgā hipertermija, cukura diabēts. 

Pacienta izglītošana 
• Kā pareizi mērīt ķermeņa temperatūru
• Kad mērīt ķermeņa temperatūru
• Kā pareizi nolasīt rezultātus
• Ko darīt, ja ķermeņa temperatūra neatbilst normai
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6.4. Arteriālais asinsspiediens

☑ Latīniski – tensio arterialis 
☑ Angliski – blood pressure 
☑ Krieviski – артериальное давление

 

 Asinsspiediens ir asins plūsmas spiediens  uz artēriju sieniņām, ko veido sirds darbība 
(kā mehānisks sūknis) un asinsvadu sašaurināšanās un paplašināšanās. Sistoliskais jeb 
maksimālais spiediens norāda spēku, ar kādu asinis tiek izgrūstas aortā, bet diastoliskais 
jeb minimālais norāda uz asins noplūšanu uz perifēriju diastoles laikā.

 Arteriālā asinsspiediena noteikšanas mērķi

• Konstatēt asinsspiediena izmaiņas dinamikā (pirms un pēc medikamenta lietošanas, 
procedūras, manipulācijas)

• Noteikt sistolisko un diastolisko asinsspiedienu  neinvazīvā ceļā 

 Arteriālo asinsspiedienu ietekmē tādi faktori kā

1. Miokarda kontraktilitāte – spēks un biežums, ar kādu asinis tiek izsviestas 

2. Asinsvadu pretestība – jo asinsvadi elastīgāki, jo ar mazāku spiedienu plūst asinis 

3. Asinsvadu izmērs 

4. Cirkulējošo asiņu daudzums 

5. Asins viskozitāte jeb stingrība ir atkarīga no formelementu koncentrācijas asinīs. Jo 
viskozākas – jo biezākas 

 Arteriālo spiedienu regulē

1. Neirālie faktori – baroreceptīvais (realizējas, strauji mainot ķermeņa stāvokli)

2. Hemoreceptoru – aortas un karotītes ķermenīši

3. CNS išēmiskais mehānisms 

4. Iegarenās smadzenes – vazomotoriskais centrs

5. Simpatoadrenālā sistēma (hormoni adrenalīns, noradrenalīns, vazopresīns)

6. Renīna – angiotenzīna sistēmas 

7. Nieru funkcijas
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 Arteriālā asinsspiediena noteikšanas indikācijas

• Arteriāla hipertensija

• Hipotensija

• Veselības stāvokļa pārbaude 

• Politrauma 

• Anestēzija 

• Šoks 

• Miokarda infarkts

• Barības vada vēnu asiņošana 

 Minētas tikai dažas arteriālā asinsspiediena noteikšanas indikācijas, jo visas uzskaitīt 
nav iespējams. 

 Nepieciešams

• Aparāts asinsspiediena mērīšanai

• Ja nepieciešams – fonendoskops. Arteriālā spiediena noteikšanu, izmantojot auskultāciju, 
1905. gadā aprakstīja Nikolajs Korotkovs  (Николай Коротков). 

• Līdzeklis dezinfekcijai – rokām, aparatūrai 

• Cimdi – pēc nepieciešamības 

 Arteriālā asinsspiediena noteikšanas aparātu veidi

1. Dzīvsudraba – 1896.  izgudroja Riva-Roči (Scipione Riva-Rocci) 

2. Mehāniskais

3. Pusautomātiskais 

4. Automātiskais 

6.9. attēls. Sfigmomanometra uzbūve

Manometrs ar skalu

Manšete

Artērijas atzīme

Spiediena kontroles vārstulis

Baloniņš

Caurules
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 Aprīkojuma sagatavošana

• Pārbauda asinsspiediena mērīšanas aparāta derīgumu darbam. Vai automātiskais ir ar 
uzlādētu akumulatoru, baterijām? Vai no manšetes ir izlaists gaiss? Vai aparāts ir kalibrēts?   
Vai manšete ir vizuāli tīra? Vai manometra rādītājs ir pretī 0 atzīmei? Cik viegli var atvērt/ 
aizvērt spiediena regulēšanas vārstu?

• Dezinficē fonendoskopa ausu ieliktņus un membrānu, lai novērstu mikroorganismu 
transmisiju.

• Manšetes izmēra izvēle. Lai iegūtu pēc iespējas precīzākus rezultātus, vispirms būtu 
jāizmēra pacienta augšdelma apkārtmērs, manšetes iekšējās daļas garums: platums = 2:1 
jeb 80% un 40% no rokas apkārtmēra. 

6.5. tabula. TA manšetes izmēri (BHS, ESH, AHA)

 Elektronisko aparātu manšetes izmēri: mazs 17–25 cm; pieaugušais 23–33 cm, liels 
pieaugušais 31–40 cm, kāja 38–50 cm.

 Ja manšete būs pārāk  maza, tiks iegūti nepatiesi augsts, ja liela – zems rādījums, kas 
var būtiski ietekmēt lēmumu par pacienta ārstēšanu. 

 Darbība

1. Pārbaudīt un sagatavot  aprīkojumu 

2. Veikt roku higiēnu

3. Identificēt pacientu

4. Novērtēt pacientu – vai ir pie samaņas, vai spēj nosēdēt, vai ir faktori, kas ietekmē 
asinsspiedienu 

5. Izskaidrot pacientam procedūru, pārliecināties, ka pacients vismaz piecas minūtes 
ir atradies miera stāvoklī un vismaz 30 minūtes nav smēķējis, lietojis kofeīnu. Minētie 
norādījumi neattiecas uz akūtām situācijām

6. Lūgt pacientu apgulties uz muguras vai apsēsties.  Atbrīvot roku no apģērba. Pareiza 

Manšetes izmērs (cm)Manšetes izmērs
Mazs

Pieaugušais

Liels pieaugušais

Pieaugušā augšstilbam 

Jaundzimušajiem

Bērniem

Rokas apkārtmērs (cm)
22–26 jeb < 23

27–34  jeb < 33

35–44 jeb < 50

45–52 jeb < 53

10–12 x 18–24

12–16 x 23–35

12–16 x 35–40

16–20 x 42

4 x 8

6 x12 vai 9 x 18
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poza sēdus – abas pacienta pēdas balstās uz grīdas, mugurai ir stabils balsts.  Pacienta 
rokai jāatrodas sirds līmenī (apmēram 4. ribstarpa un krūškaula  apakšējā robeža).  Roka 
ir iztaisnota, atbalstīta

7. Uzlikt manšeti apmēram 2,5 cm virs augšdelma artērijas pulsācijas vietas, tās 
viduspunkts atrodas sirds līmenī. Manometram jābūt labi redzamam.  Vads vai vadi, 
kas savieno manšeti un manometru, nedrīkst būt saliekti. Manšete nav uzlikta nedz par 
ciešu, nedz vaļīgu, ja starp to un pacienta ādu var iebāzt vienu pirkstu

8. Ielikt ausīs fonendoskopa ausu ieliktņus, sataustīt augšdelma artērijas pulsu 

9. Aizvērt sfigmomanometra vārstu  pulksteņa rādītāju virzienā un,  ritmiski saspiežot 
baloniņu, sasniegt manšetē spiedienu, kad pazūd artērijas pulsācija, tad paaugstināt 
spiedienu par 30 mm Hg st 

10. Virs artērijas uzlikt fonendoskopa membrānu. Attālumam starp fonendoskopu un 
sfigmomanometra aproces apakšējo malu jābūt  2–3 centimetri 

11. Atvērt vārstu pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un lēni (2–3 mmHg/sek) 
izlaist gaisu, auskultējot Korotkova toņus. Pirmā skaņa ir sistoliskais, kad skaņa izzūd – 
diastoliskais spiediens

12. Pēc skaņas izzušanas vēl 10 mm Hg st gaisu izlaist lēni, lai pārliecinātos, vai nav 
auskultatīvās spraugas

13. Ātri izlaist atlikušo gaisu no manšetes

14. Pēc divām minūtēm atkārtot procedūru

15. Noņemt manšeti

16. Veikt roku higiēnu 

17. Dezinficēt fonendoskopu un manšeti

18. Dokumentēt rezultātus

Svarīgi!

 Asinsspiediena mērījumu precizitāti uzlabo šādu noteikumu ievērošana

1. Pirmās vizītes laikā TA iesaka mērīt abās rokās gan sēdus, gan guļus stāvoklī.  Doku- 
mentē augstāko rādījumu vai vidējo.  

2. Procedūras laikā nedrīkst sarunāties, jo tas ietekmē iegūto rādītāju precizitāti.

3. Ja pacients lieto antihipertensīvos medikamentus, TA iesaka mērīt sēdus stāvoklī.

4. Lai iegūtu bazālo spiedienu, mērījumu veic no rīta tukšā dūšā miera stāvoklī.
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5. Jāievēro vienmērīgs gaisa izlaišanas (manšetes spiediena pazemināšanas) ātrums, 
jo pretējā gadījumā var izklausīt augstāku diastolisko un zemāku sistolisko spiedienu.  

6. Manšeti liek uz kailas ādas, lai mērījums būtu precīzāks.  Var likt manšeti uz plāna 
apģērba kārtas, bet drēbes nedrīkst kalpot kā žņaugs (rodas, ja biezu vai ciešu apģērbu 
paceļ uz augšu). 

7. Mērījuma laikā vads, kas savieno manšeti un manometru, nedrīkst būt saliekts.

8. Portatīvais asinsspiediena mērīšanas aparāts – manšeti liek uz kailas ādas ar 
mērītāju uz plaukstas iekšpusi, apmēram vienu cm no plaukstas locītavas. Manšetei 
jāatrodas sirds līmenī – vienalga, vai pacients guļ vai sēž, rokai jābūt atbalstītai. 

 Asinsspiedienu nemēra

• tās puses rokā, kur veikta mastektomija, lai netraucētu limfas atteci

• rokā, kurā ir izveidota fistula hemodialīzei 

• nav vēlams – rokā, kurā ir i/v katetrs, bet, ja nav iespējams TA mērīt otrā rokā, tad jāveic 
mērījums

• rokā, kurā ir arteriālais katetrs. Šādā situācijā pacientam var monitorēt tiešo arteriālo 
spiedienu 

• rokā, ja tur ir brūces 

6.6. tabula. Neprecīzu mērījumu iemesli (artefakti)

Paaugstināts TA Pazemināts TA

Pacients ir nemierīgs, satraukts Klusa skaņa

Manšetes viduslīnija atrodas zemāk par sirds līmeni Pacienta ķermeņa nepareiza poza, rokas stāvoklis

Pacients sēž ar sakrustotām kājām (   sistoliskais)

Pacients sēž ar neatbalstītu muguru (  diastoliskais)

Pārāk maza izmēra manšete 

Pārāk vaļīgi uzlikta manšete 

Pārāk lēna gaisa izlaišana no manšetes 
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 Rīcība dažādās situācijās

• Ja neizdodas saklausīt skaņas, tad ar palpāciju var izmērīt tikai sistolisko TA. 

• Ja neizdodas manšeti uzlikt uz augšdelma, to var likt apmēram 13 cm zem elkoņa 
locītavas. Adipozam pacientam (rokas apkārtmērs > 50 cm) – mērīt TA apakšdelmā. 
Manšetei jābūt sirds līmenī, Korotkova skaņas auskultē uz a. radialis. Sistoliskais spiediens 
var būt augstāks par 20 mm Hg.

• Lai izmērītu spiedienu augšstilba artērijās, pacientu nogulda uz vēdera, Korotkova skaņas 
izklausa paceles artērijā. Normāli TA ir par 20–40 mm Hg st augstāks nekā augšdelma 
artērijā.

• Ja toņi nav skaidri dzirdami, mērījumu atkārto. Vēlams vēlreiz pārliecināties par artērijas 
atrašanās vietu, prasmi rīkoties ar fonendoskopu. 

• Ja tiek iegūts pacientam parasti neraksturīgi augsts vai  zems rādījums, noteikti spiediens 
jāizmēra vēlreiz. Ja tika izmantots pusautomātiskais aparāts, kontrolei iesaka izmantot 
mehānisko. 

• Ja pacientam ir aritmija – TA var būt mainīgs, atkarībā no sirds ritma izmaiņām, tādēļ 
iesakāms veikt atkārtotus mērījumus.

• Veciem cilvēkiem – iesaka mērīt TA arī stāvus, īpaši pacientiem ar cukura diabētu, lai 
novērtētu posturālas hipotensijas esamību.

• Grūtniecēm – agrīnā grūtniecības periodā TA var pazemināties par 10 mm Hg st zem 
parastā rādītāja  (saistīts ar perifēro vazodilatāciju). 

• Sēdus stāvoklī kājā mērīts TA ir par 10–20% augstāks nekā sistoliskais spiediens rokā. Ja 
sistoliskais spiediens kājā ir par 10% zemāks kā brahiālajā artērijā, tas ir perifēro artēriju 
slimības indikators. 

 Asinsspiediens katrā rokā var būt atšķirīgs, tas var liecināt par stenozējošu procesu 
asinsvados. Atšķirībai starp  spiedienu abās rokās nevajadzētu būt lielākai par 10 mm Hg.

 Arteriālo asinsspiedienu ietekmē

1. Normāli diennakts laikā cilvēka asinsspiediens svārstās. Naktī tas pazeminās, rīta 
cēlienā un pēcpusdienā vērojams pacēlums.

2. Vecums – jaundzimušajiem, bērniem TA ir zemāks kā pieaugušajiem. 

3. Fiziskā slodze – spiediens paaugstinās, pēc slodzes tas normalizējas.

4. Emocionālā slodze, stress – spiediens paaugstinās. 

5. Medikamenti. Antihipertensīvie – asinsspiedienu pazemina, piemēram, klonidīns.  
Paaugstina vazopresori – dopamīns, noradrenalīns.

6. Uztura lietošanas paradumi. Liels sāls daudzums sekmē hipertensijas attīstību. 

7. Smēķēšana. Asinsvadi sašaurinās, kļūst mazāk elastīgi, un spiediens paaugstinās. 
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8. Slimības, kuru ietekmē paaugstinās TA – SAS, nieru. 

9. Sāpes. 

10. Asins tilpums, viskozitāte, asinsvadu rezistence. 

11. Ķermeņa poza – spiediens visaugstākais ir guļus stāvoklī.  Sistoliskais augstāks ir 
guļus, bet diastoliskais sēdus stāvoklī.

6.10. attēls. Asinsspiediena svārstības diennakts ietvaros

 Arteriālā asinsspiediena normas

 Optimāls arteriālais asinsspiediens pieaugušam cilvēkam ir 120/80 mm Hg

6.7. tabula. Arteriālā asinsspiediena rādītāji pieaugušajiem 

6.8. tabula. Arteriālā asinsspiediena rādītāji bērniem

Klasifikācija Sistoliskais mmHg Diastoliskais mmHg Piezīme

Hipotensija < 90 < 60

Optimāls 120 80

Normāls 120/129 80–84

Normāls paaugstināts 130/139 85/89

I pakāpes mērena hipertensija 140/159 90/99 Ilgstoši novēro 50% 
Latvijas iedzīvotāju

II pakāpes hipertensija 160/179 109

III pakāpes smaga hipertensija >180 ≥ 110

Vecums Sistoliskais mmHg st Diastoliskais mm Hg st 

0–12 mēneši 75–100 50–70

1–3 gadi 80–110 50–80

1–5 gadi 80–110 50–80

6–13 gadi 85–120 55–80

13–18 gadi 95–140 60–90
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 Rezultātu interpretācija

 Arteriālā hipotensija. Sistoliskais spiediens < 100 mm Hg, diastoliskais < 60 mm Hg.  
Svarīgi saprast, vai tas ir pacienta parastais (normālais) spiediens un ietekmē/neietekmē 
pašsajūtu. Vai arī ir būtiski hipotensijas iemesli, kuri steidzami jānovērš. Piemēram, pa- 
cientam ir gremošanas trakta asiņošana. 

 Hipotensijas iemesli

• saistīti ar sirds izsviedi (hipovolēmija, vārstuļu slimības),

• vaskulāri (sepse, anafilakse). 

 Par hipotensiju runā arī tad, ja pacienta normālais spiediens samazinās vairāk nekā 
par 40 mm Hg st.  Piemēram, pacientam parasti TA 180/110 mm Hg,  pašreiz mērījuma 
rezultāti ir 120/70 mm Hg (sistoliskais spiediens ir pazeminājies par 60!).

 Ortostatiskā hipotensija. Rodas pacientam, mainot ķermeņa pozu (no horizontālas 
uz vertikālu), sistoliskais TA  pazeminās > 20, diastoliskais 10 mm Hg.  Mēra vienu un piecas 
minūtes pēc pozas maiņas. 

 Pie saindēšanās ar klonidīnu (Clonidini hydrochloridum) pacientam novēro izteikti da- 
žādu spiedienu sēdus un guļus stāvoklī.

 Postprandiāla hipotensija – spiediena pazemināšanās pēc ēšanas. 

 Arteriālā hipertensija ir jebkura ilgstoša arteriālā spiediena paaugstināšanās. 

Cita noderīga informācija

 Auskultatīvā sprauga. Tā ir atstarpe starp I un II Korotkova skaņu, iemesli – hipoten- 
sija, venozais sastrēgums. 

 Korotkova skaņas – auskultējot artēriju, dzirdamas skaņas, ko rada asins turbulence, 
plūstot caur  artēriju.  Vispirms artērija ir deformēta, saspiesta ar manšeti, tad asins straume 
sāk virpuļot, un, iesvārstot artērijas sienu, rodas raksturīgas skaņas. Sistoliskais spiediens 
(kreisā kambara saraušanās)  rodas I skaņa, diastoliskais (kreisā kambara atslābšana)  – pēc 
IV skaņas izzušanas.  Skaņa nav dzirdama, kad artērija ir pilnīgi aizspiesta vai nav deformēta. 

 Pulsa spiediens (PS). Tā ir starpība starp sistolisko un diastolisko spiedienu, normāli 
40–50 mmHg. Tas mainās pretēji asinsvadu elastībai (pieaug, ja asinsvadi ir neelastīgi, 
bet samazinās, ja elastīgi). Palielinoties perifērajai pretestībai, sistoliskais spiediens 
pazeminās, diastoliskais paaugstinās, pulsa spiediens < 30, piemēram, eksudatīvais 
pleirīts. Liela starpība (pulsa spiediens 50) veidojas, ja sistoliskais spiediens ceļas, 
diastoliskais nemainās vai sistoliskais paaugstinās un diastoliskais pazeminās. Iemesli 
varētu būt perifērā asinsvadu rezistence,  ateroskleroze, palielināts izsviedes tilpums. 
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 Interesanti

 Pulsa spiediens palielinās pēc 50 gadu vecuma, jo pieaug artēriju rezistence. Tā 
izmaiņas ir mirstības rādītājs pacientiem ar vidēji smagu sirds mazspēju22. 

 Vidējais arteriālais spiediens (angliski – MAP) ir spiediens artērijās visa cikla laikā, 
tas raksturo artēriju sieniņu pastāvīgo noslogojumu, to arī dēvē par perfūzijas spiedienu. 

 

 Pacienta izglītošana

• Kā pareizi pašam izmērīt spiedienu – lai varētu analizēt rezultātu, paškontrole jāveic 
vienā noteiktā laikā ar vienu aparātu 

• Kādas ir arteriālā asinsspiediena normas

• Kāpēc svarīgi kontrolēt savu asinsspiedienu 
• Kādi faktori ietekmē asinsspiedienu un kā mazināt to ietekmi 

Nodaļā  „Vitālie rādītāji”  lietotie jēdzieni

1. Analgētiķis – pretsāpju līdzeklis 
2. Apnoe – elpošanas apstāšanās. Iemesli – mehānisks elpceļu nosprostojums, elpošanas 
centra nomākums
3. Aritmija – ritma trūkums
4. Auskultācija – izmeklēšanas metode, izklausot pacienta plaušas, sirdi utt.
5. Dehidratācija – atūdeņošana; ūdens atšķelšana no neorganisku vai organisku savie- 
nojumu molekulām
6. Eupnoe – fizioloģiski normāla elpošana
7. Fonendoskops – instruments sirds un plaušu izklausīšanai
8. Intrakraniāls – tāds, kas atrodas galvaskausā 
9. Juvenils – jauns 

10. Metabolisms – organisma vai atsevišķas šūnas vielmaiņa
11. Pneimotorakss – gaisa uzkrāšanās pleiras dobumā 
12. Sepse – dzīvībai bīstama orgānu disfunkcija, ko izraisa neregulējama organisma 
atbilde uz infekciju

22 Yildiran T., Koc M., Bozkurt A., Sahin D., Unal I., Acartuc E.  Low Pulse Pressure as a Predictor of Death in Patients with 
Mild to Advanced Heart Failure.//Tex Heart Inst J. 2010; 37(3): 284–290.
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7. SKĀBEKLIS

☑ Latīniski – oxygeni
☑ Angliski – oxygen
☑ Krieviski – кислород

 Skābekli, gāzi bez smaržas, garšas un krāsas, gandrīz vienlaikus atklāja divi ķīmiķi – 
1770. gadā Carl Wilhelm Scheel un 1774. gadā Joseph Priestley.  Tā ir vitāli nepieciešama 
ķīmiskā viela (medicīniskā gāze), kam lielās devās piemīt toksiska ietekme, tādēļ lietojot 
ir jāievēro indikācijas, konkrētā situācijā piemērota koncentrācija, plūsmas ātrums un 
lietošanas ilgums. Skābekļa terapija nozīmē skābekļa nodrošināšanu  lielākā koncentrācijā 
nekā tas ir apkārtējā gaisā (20,9%), lai novērstu vai mazinātu hipoksijas izpausmes. 

 Skābekļa terapijas mērķis – novērst hipoksēmiju. 

7.1. Skābekļa terapijas indikācijas

• Hipoksija –  šoks, sepse, anēmija 

• Hipoksēmija – akūta astma, pneimonija, plaušu tūska, akūts respirators distresa sindroms, 
HOPS  (PaO2 < 60 mmHg, SaO2 < 90%)

 1. Īstermiņa skābekļa lietošana var būt nepieciešama pacientiem ar

• akūtu elpošanas nepietiekamību, 

• akūtu respiratorā (elpošanas) distresa sindromu (ARDS),

• akūtu smagu bronhiālo astmu,

• smagu pneimoniju,

• plaušu trombemboliju,

• pēc ķirurģiskas operācijas,

• anestēzijas laikā,

• smagu politraumu,

• saindēšanos ar oglekļa monoksīdu (tvana gāze),

• sirds išēmisko slimību.
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 2. Skābekļa  ilgstoša terapija

 Izmanto mājās vai veselības aprūpes iestādēs, lai ārstētu hipoksēmiju. Terapijas 
mērķis – uzlabot pacienta dzīves kvalitāti, slodzes toleranci, mazināt elpas trūkumu. 
Izmanto pacientiem ar HOPS, plaušu vēzi, cistisko fibrozi, hronisku sirds mazspēju, paliatīvajā 
aprūpē (dispneja ar/ bez hipoksēmijas). Pacientiem skābeklis var būt nepieciešams fiziskas 
aktivitātes, miega laikā, ja SaO2 ≤ 88%. Pieaugušajiem, bērniem, jaundzimušajiem pēc 28. 
dienas, ja PaO2 ≤ 55 mmHg vai SaO2 ≤88%, elpojot istabas gaisu, vai  arī īpašos klīniskajos 
stāvokļos (plaušu, sirds,  sirds mazspēja ar sastrēgumu), ja PaO2 56-59 mmHg vai SaO2 ≤89%.

 Skābekļa terapijas kontrindikācijas – absolūto nav. 

 Komplikācijas/riski

• Skābekļa inducēta hipoventilācija – pacientiem ar hiperkapniju. 

• Toksiska iedarbība – ilgstošas inhalācijas rada plaušu un CNS toksicitāti.

• Deguna, rīkles gļotādas bojājums. 

• Ugunsbīstamība – skābeklis veicina degšanu, sprādzienbīstamību. Strādājot ar skābekli, 
uz pacienta ādas, gļotādām, aprīkojuma nedrīkst atrasties eļļaini materiāli. 

• Skābekļa padeves sistēmas materiāla radīts kairinājums – izgulējumi, alerģiska reakcija. 

• Vemšana, aspirācija – biežāk novērota, lietojot masku. Atvemtās masas var nosprostot 
skābekļa padevi. 

7.2. Aprīkojums 

 Skābekļa avots var būt

• centralizētā skābekļa padeves sistēma,

• skābekļa balons, 

• šķidrais skābeklis, 

• skābekļa koncentrators. 

 1. Centrālā gāzes sistēma

 Lielās ārstniecības iestādēs, piemēram, klīnikās, visbiežāk  tiek izmantota centrālā 
gāzes sistēma (sk. 7.1. attēlu). Gāze no tvertnes, balonu komplekta vai gāzes balona pa 
cauruļvadu sistēmu tiek nogādāta uz dažādiem gāzes lietošanas punktiem slimnīcā.
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 Centrālā gāzes sistēma var ietvert23

• medicīnisko skābekli šķidrā veidā tvertnēs vai saspiestā veidā gāzes balonos/balonu 
komplektos rezerves krājumos;

• slāpekļa oksidulu gāzes balonos;

• medicīnisko gaisu no slimnīcas kompresora vai gāzes baloniem, balonu komplektiem;

• medicīnisko ierīču gāzes lietotāja vajadzībām, piemēram, laboratorijām.

7.1. attēls. Centralizētā skābekļa padeves sistēma

 Skābekļa baloni

 Tiek izmantoti gan ārstniecības iestādēs, gan mājās. Tā kā balonā gāze ir saspiestā 
veidā, tad noteikti jālieto  spiediena  un plūsmas regulatori (reduktori)! 

 Skābekļa koncentratori

 Mājās (pacientiem ar hroniskām slimībām) iespējams izmantot skābekļa koncen-
tratorus. Skābekļa koncentrators ir medicīniska ierīce, kas darbojas no strāvas avota. Dar- 
bības mehānisms: attīra gaisu no putekļiem, tad atdala no gaisa skābekli un izvada to 
augstākā koncentrācijā. 

7.2. attēls. Skābekļa koncentrators

23 http://www.lindehealthcare.lv/lv/products_services_ren/products_services_category/hospital_equipment/cen-
tral_gas_system/index.html

O2 padeves sistēma

Slimnīcas ēka 

Nodaļa

Palāta 
Skābekļa tvertne
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 Aprīkojums

1. Plūsmas mērītājs (flovmetrs)  un,  ja nepieciešams, reduktors, vārsti  spiediena regulēšanai 

2. Mitrinātāja tvertne 

3. Sterils destilēts ūdens

4. Skābekļa padeves sistēma (maska, kanula utt.) 

5. Ja nepieciešams – adapteris 

6. Cimdi 

7.3. attēls. Aprīkojums skābekļa padevei

 Aprīkojuma sagatavošana

1. Veikt roku higiēnu 

2. Pārbaudīt mitrinātāju – vizuāli tīrs, nebojāts iepakojums. Ja mitrinātājs tiek izmantots 
atkārtoti – veikta augsta līmeņa dezinfekcija 

3. Pārbaudīt destilētā ūdens derīguma termiņu, iepakojuma veselumu

4. Mitrinātājā ieliet destilēto ūdeni robežās no minimālās līdz maksimālajai atzīmei

5. Pārbaudīt skābekļa padeves sistēmas iepakojumu – derīguma termiņu, iepakojuma 
neskartību

6. Ja nepieciešams, skābekļa avotam pievienot plūsmas mērītāju  (pārliecināties, ka tas ir 
vizuāli  tīrs, nebojāts) 

7. Plūsmas mērītājam pievienot mitrinātāju

8. Mitrinātājam pievienot skābekļa padeves sistēmu 

9. Ar plūsmas mērītāju noregulēt nepieciešamo skābekļa padevi (l/min) 

10. Pārbaudīt, vai notiek skābekļa padeve – par to liecina burbuļošana mitrinātājā, plūsmas 
mērītāja (flovmetra) rādītājs, sadzirdama un sajūtama plūsma no skābekļa padeves sis- 
tēmas 

b ca

a – centralizētā skābekļa 
padeve

b – centralizētā skābekļa 
padeve

c – plūsmas mērītājs un 
mitrinātājs
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7.4. attēls. Plūsmas mērītājs24

7.5. attēls. Skābekļa plūsma divi  un seši l/min (pludiņa viduslīnija atrodas pretī rādītājam uz skalas25)

Svarīgi! 

• Vispirms vienmēr nodrošina nepieciešamo skābekļa plūsmu sistēmā un tikai tad to 
dod pacientam.

• Pārtraucot skābekļa inhalācijas, vispirms noņem skābekļa padeves sistēmu no pacienta 
un tikai tad pārtrauc skābekļa plūsmu tajā. 

7.3. Skābekļa (terapijas) padeves sistēmas

 1. Standarta deguna kanula

 Standarta deguna kanula ir viena no biežāk izmantotajām skābekļa padeves sistēmām 
stacionārā un ambulatorajā aprūpē.  Tā sastāv no  vada un diviem nelieliem  (~1 cm) zariem, 
nodrošinot skābekļa plūsmu 1–6 l/min, koncentrāciju 24–40 procenti.    

24 http://www.wtfarley.com/Oxygen-Flowmeter-High-Flow-0-70-LPM
25 http://asevet.com/resources/flowmeter.htm

Plūsmas ātruma skala

Vārsts plūsmas regulēšanai 

Pievieno skābekļa avotam 

Pievieno mitrinātāju
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Lai uzlabotu pacienta komfortu,  kanulas zarus var samitrināt ar ūdeni, aizliegts lietot  
slīdvielas uz eļļas bāzes, bet slīdvielas uz ūdens bāzes var nosprostot kanulu. Kanulas zarus 
ievieto katrā pacienta nāsī, nepieciešamo vada garumu nostiprinot zem zoda26.

7.6. attēls. Deguna kanula

 Visbiežāk praksē izmanto plūsmu līdz četriem l/min, piecus-sešus l/min tikai pēc 
īpašiem ārsta norādījumiem, jo liela plūsma kairina deguna gļotādu, var radīt diskomfortu, 
kreveļu veidošanos degunā, deguna starpsienas perforāciju (lietojot ilgstoši)27. 

• Deguna kanula nav izmantojama, ja pacientam ir deguna obstrukcija, deguna asiņošana. 
Nelieto akūtās situācijās,  ja ir strangulācijas risks. 

• Vairākums pacientu ar deguna kanulu jūtas komfortabli, bez apgrūtinājuma var  saru- 
nāties, ēst, dzert, lietot brilles, lasīt. 

• Ar šo metodi nav iespējams nodrošināt precīzu skābekļa daudzumu ieelpojamajā gaisā. 
Tas atkarīgs no plūsmas ātruma un pacienta elpošanas (biežums, tilpums). Elpojot caur 
muti, ieelpotā skābekļa koncentrācija ir mazāka. 

• Aprēķinot ieelpojamā skābekļa koncentrāciju, tiek izmantota formula 20% + (4 x skābeklis 
litros) jeb „4 likums”. 

7.1. tabula. Skābekļa nodrošināšana ar deguna kanulu

26 https://www.medicalshipment.com/standard-nasal-cannula.html
27 http://nursingcrib.com/nursing-notes-reviewer/oxygen-therapy/

O2 plūsma  l/min Ieelpojamā skābekļa 
koncentrācija % FiO2

1

2

3

4

5

6

24

28

32

36

40

44

0,21–0,24

0,23–0,28

0,27–0,34

0,31–0,38

0,32–0,44

0,32–0,44
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 2. Skābekļa kanula ar rezervuāru

 To parasti izmanto mājas aprūpē. Izelpas laikā speciālā rezervuārā uzkrājas papildu 
skābeklis, kas tiek izmantots ieelpas laikā. Izmantojama pacientiem ar HOPS, ilgstošas 
skābekļa terapijas gadījumā28. 

7.7. attēls. Ūsu un svārsta tipa deguna kanula ar rezervuāru

 3. Augstas plūsmas deguna kanula

   Ar augstas plūsmas deguna kanulu ir iespēja nodrošināt  100% skābekļa koncen-
trāciju un plūsmu līdz 60 l/min (bērniem līdz 8 l/min).29  Tiek izmantota speciāla viegla, 
elastīga, mīksta caurule ar regulējamu siksnu ap galvu un skābekļa terapijas sistēma, pie- 
mēram, OptiFlow, Vapotherm. Pacients saņem mitrinātu, siltu, koncentrētu skābekli ar 
CPAP efektu. 

 Lietošanas indikācijas – akūta respiratora hipoksēmiska nepietiekamība. Potenciālās 
lietošanas indikācijas – akūta astma, pneimonija, kardiogēna plaušu tūska, saindēšanās ar 
oglekļa monoksīdu, skābekļa nodrošināšana invazīvu procedūru laikā, pēc ekstubācijas, 
bronhu lavāžas laikā, pirms intubācijas. 

 Kontrindikācijas: epistakse (deguna asiņošana), galvaskausa pamatnes lūzums, 
deguna obstrukcija (lūzums, audzējs u.c.), deguna dobuma, augšējā elpošanas un gremo-
šanas trakta ķirurģija (operācija). 

7.8. attēls. Augstas plūsmas deguna kanula

28 http://www.inspiredrc.com/products/methods-of-oxygen-delivery.html
29 https://www.fphcare.co.nz/education/
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 4. Venturi maska

 Tā sastāv no vada, maskas un speciāla (Venturi) vārsta ar sašaurinājumu. Iespējams 
nodrošināt skābekļa plūsmu 2–12 l/min, koncentrāciju 24–60 procenti. Izmanto pacien- 
tiem ar CO2 retenci, lai nodrošinātu noteiktu, nemainīgu FiO2.30 

7.2. tabula. Skābekļa nodrošināšana ar Venturi masku

 Precīza skābekļa plūsma, FiO2 jeb koncentrācija un vārsta krāsas jāpārbauda pirms 
maskas lietošanas, jo tā var būt  nedaudz atšķirīga dažādiem  aprīkojuma ražotājiem.

 Metode saistīta ar Bernulli principu Venturi vārstā  – paaugstināts gāzes ātrums un 
samazināts spiediens rada nemainīgu skābekļa koncentrāciju plūsmā, kas ir lielāka nekā  
pacienta maksimālā ieelpas plūsma. Pēc maskas uzlikšanas to nostiprina ar speciālu 
elastīgu saiti ap galvu.

7.9. attēls. Venturi maska

 5. Parastā sejas maska

 Parastā sejas maska (Hudsona maska) ir sejas maska ar vai bez deguna klipša, ar 
skābekļa vadu un elastīgu stiprinājumu. Maskas sānos atrodas atveres izelpai.

7.10. attēls. Parastā sejas maska

30 http://www.myrespiratorysupply.com/respiratory-care-venturi-mask-c-10_34.html?alpha_filter_id=77&sort=20a; 
http://www.flexicare.com/en/products/oxygen--aerosol-therapy/fixed-concentration/single-venturi-masks.aspx

O2 plūsma  l/min Ieelpojamā O2 
koncentrācija % Krāsa

2
4
6
8
10
12

24
28
31
35
40
60

Zila
Balta
Oranža/dzeltena
Dzeltena/sarkana
Sarkana
Zaļa



Klipsis degunam

Izelpas vārsts Ieelpas vārsts

 Skābekļa rezervuārs
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 Maskas tilpums ir 100–300 ml, ieelpojamā skābekļa koncentrācija 40–60%, plūsma 
5–10 l/min. Metode nenodrošina skābekļa precīzu koncentrāciju ieelpojamajā gaisā, jo 
maskā caur izelpas portiem iekļūst atmosfēras gaiss un sajaucas ar skābekli. Var  izmantot 
pacientiem, kam ir deguna kairinājums, asiņošana no deguna. Pacients var elpot gan caur 
degunu, gan muti. Skābekļa plūsma nedrīkst būt mazāka par 5 l/min, jo tad maskā var 
uzkrāties oglekļa dioksīds. Skābeklis noteikti jāmitrina! Pacientam ar spontānu vemšanu 
un traucētu apziņas līmeni maskas lietošana saistīta ar augstāku aspirācijas risku. 

7.3. tabula. Skābekļa nodrošināšana ar sejas masku

 Nav izmantojama pacientiem ar klaustrofobiju. Ierobežota pacienta spēja ēst, dzert, 
runāt, jo tādā gadījumā maska ir jānoņem. 

 6. Daļējas izelpas maska

 Sastāv no maskas ar rezervuāru,  izelpas porta un stiprinājuma sejai, deguna klipša31. 
Iespējams nodrošināt  plūsmu 6–10 l/min, ieelpojamā skābekļa koncentrācija 40–60 
procenti.   

  Darbības mehānisms – pacientam izelpojot, apmēram 1/3 daļa izelpotā gaisa nonāk 
rezervuārā. Šajā gaisā ir augsta skābekļa un zema oglekļa dioksīda  koncentrācija, jo tas nāk 
no kaitīgās telpas. Ieelpojot gaiss nāk no rezervuāra, kas satur skābekli un izelpoto gaisu. 

7.11. attēls. Maska ar rezervuāru

31 https://www.studyblue.com/notes/note/n/nurs-307-lab/deck/6286858

O2 plūsma  l/min

5–6

6–10

30–45

45–60

Aptuvenā ieelpojamā O2 koncentrācija %
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 7. Bezizelpas maska

 Sastāv no maskas, rezervuāra un vārstiem (ieelpai, izelpai). Ieteicama metode akūtās 
situācijās. Plūsma 10–15 l/min, ieelpojamā skābekļa koncentrācija 60–90 procenti. 

 Maskas savā starpā atšķiras ar ieelpas un izelpas vārstiem. Vienpusējs vārsts ieelpas 
portā novērš izelpotā gaisa iekļūšanu skābekļa rezerves maisā. Bet vienpusējs izelpas 
vārsts novērš istabas gaisa iekļūšanu maskā ieelpas laikā. 

 Divpusējs vārsts neļauj izelpotajam gaisam iekļūt rezervuārā, kā arī ieelpas laikā 
maskā nevar ieplūst istabas gaiss, tādējādi nodrošinot 100% ieelpojamā skābekļa kon- 
centrāciju. Svarīgi, lai maskas izmērs būtu piemērots pacientam. 

Svarīgi! 

 Visām maskām masku uzliek uz pacienta deguna un mutes, elastīgo stiprinājuma 
saiti  pārliek pāri galvai  uz kakla aizmugurējās daļas un  noregulē  stiprinājumu stingrību, 
pavelkot saiti caur atverēm maskas sānos. Noregulē deguna saspiedni. Pārliecinās, ka 
pacients jūtas komfortabli, maska pieguļ sejai, skābekļa plūsma nekairina acis, stipri-
nājumi nav pārāk cieši vai vaļīgi. 

 8. „Zviedru” deguns

  „Zviedru” deguns (mākslīgais deguns) – plūsma līdz 4 l/min, ieelpojamā skābekļa 
koncentrācija 22–50 procenti. Izmanto pacientiem ar traheostomu, intubācijas cauruli, lai 
nodrošinātu ieelpojamā gaisa mitrināšanu, attīrīšanu un  papildu skābekļa pievadi32. 

7.12. attēls. Mākslīgais deguns

32 http://www.intersurgical.com/products/airway-management/hydrotrach-t-range
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 9. Endotraheālais katetrs  

 Endotraheālais katetrs ir neliels trahejā ievietots katetrs, darbojas kā anatomisks  
skābekļa rezervuārs un samazina kaitīgo telpu un elpošanas darbu. Izmantojams līdz 
vienai nedēļai.

7.13. attēls. Endotraheālais katetrs

 Pēc katetra ievietošanas vēlams veikt rentgenu, novērtēt, vai nesākas asiņošana, el- 
pošanas distress, pneimotorakss, sāpes, klepus vai aizsmakums33. 

7.4. Skābekļa terapijas nodrošināšana  un pacienta novērtēšana 

Darbība

1. Izlasīt ārsta ordinācijas 

2. Sagatavot un pārbaudīt nepieciešamo aprīkojumu

3. Veikt roku higiēnu, uzvilkt  cimdus

4. Identificēt pacientu

5. Novērtēt pacientu

• objektīvos rādītājus – spontānas elpošanas esamība, elpceļu caurejamība, SpO2,

• subjektīvās sūdzības,

• sadarbības spējas un līdzestība terapijā 

6. Izskaidrot pacientam procedūru, lai veicinātu sadarbību. Īpaša uzmanība drošības 
aspektiem un novērošanai procedūras laikā jāpievērš, ja skābekļa terapija nepieciešama 
pacientam ar traucētām CNS funkcijām (neadekvāts, uzbudināts, kavēts)

7. Pārbaudīt palātu – vai pacienta tuvumā neatrodas priekšmeti un vielas, kas var viegli 
uzliesmot, radīt sprādziena risku. Vai aprīkojums skābekļa terapijai ir tīrs, bez mehāniska 
piesārņojuma, eļļas?  Vai pacients informēts, ka palātā nedrīkst smēķēt? 

33 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-4292-9_68
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8. Uzsākt skābekļa terapiju ar pacientam piemērotu sistēmu – masku, kanulu 

9. Novērtēt pacienta reakciju uz procedūru – vitālās funkcijas, pašsajūtu, komfortu, hipok- 
sijas pazīmes

10. Novilkt, utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

11. Dokumentēt procedūru 

 Skābekļa terapijas efektivitātes novērtēšana

1. Pulsa oksimetrija (mērķa saturācijas norma 94–98%, pacientiem ar HOPS tā ir 88–92%) – 
nosaka piecas minūtes pēc skābekļa terapijas uzsākšanas un katru reizi piecas minū- 
tes pēc plūsmas ātruma maiņas. Saturāciju iesaka mērīt vienu stundu pēc terapijas 
uzsākšanas un tad ik pēc četrām stundām. Tomēr tas ir atkarīgs no pacienta vispārējā 
stāvokļa smaguma. Stabiliem pacientiem SpO2 mēra četras reizes dienā

2. Elpošana – spontānas elpošanas esamība, elpošanas kvalitāte 

3. Pacienta ādas krāsa

4. CNS stāvoklis – modrība 

5. Asins gāzu analīze – pacientiem ar mērķa saturāciju 88–92% ik pēc 30–60 min vai pēc 
ārsta ordinācijām

6. Citi vitālie rādītāji

7. Pacienta pašsajūta, komforts 

8. Skābekļa lietošanas blakus efekti 

Svarīgi! 

1. Ja pacienta mērķa saturācija ir zemāka kā nepieciešams, vispirms jāpārbauda skābekļa 
padeves sistēmas, tad jāapsver tālākā rīcība 

2. 100% skābekli drīkst lietot līdz sešām stundām, 60%–70% līdz 24 stundām, bet >40% 
līdz 48 stundām

3. Iespējamās skābekļa toksicitātes pazīmes

• CNS – krampji

• elpošanas sistēmas – atelektāžu veidošanās

4. Skābeklis sekmē  augšējā elpošanas trakta gļotādu dehidratāciju, un bez mitrināšanas 
drīkst lietot plūsmu līdz 4 l/min 

5. Ar masku jānodrošina skābekļa plūsma vismaz 5 l/min 
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7.5. Skābekļa devas titrēšana

 Pacientam piemērotu skābekļa devas titrēšanu nosaka ārsts, bet māsai vai ārsta 
palīgam jāievēro

• Akūtās situācijās visbiežāk sāk skābekļa terapiju ar masku ar rezervuāru, plūsma 10 l/min 
(smaga politrauma, smaga sepse, septisks šoks, saindēšanās ar oglekļa monoksīdu). 

• Pacientiem ar hroniskām plaušu slimībām bez ārsta ordinācijas nodrošināt skābekli 
ne vairāk kā 2 l/min ar deguna kanulu. Šādiem pacientiem elpošanas centra kairinātājs 
ir zemais skābekļa līmenis asinīs; ja to paaugstina, var spontāni apstāties elpošana (tad 
jāpārtrauc skābekļa padeve). 

• Plūsmas ātrumu samazina, ja SpO2 ir augstāks nekā mērķa saturācija vai ja pacients ir 
klīniski stabils un SpO2 ir mērķa zonā.

• Stabiliem pacientiem plūsmu samazina līdz 2/l min ar deguna kanulu, pacientiem ar 
hiperkapnijas risku līdz 1/l min  ieelpojamā skābekļa koncentrācija  24% (Venturi maska 
2l/min, deguna kanula 1l /min). 

 Skābekļa plūsmas titrēšana

• SpO2 istabas gaisā monitorē piecas min pēc skābekļa terapijas pārtraukšanas un tad pēc 
vienas stundas.

• Ja pēc skābekļa terapijas SpO2 samazinās, atsāk skābekļa terapiju ar zemāko plūsmu 
un monitorē pacientu, ja SpO2 sasniedz mērķa lielumu, turpina terapiju un to mēģina 
pārtraukt vēlāk, kad pacients ir klīniski stabils. 

• Ja pacienta SpO2 bez skābekļa samazinās strauji un būtiski – izvēlas un uzsāk piemērotu 
terapiju, nekavējoši ziņo ārstam.

7.4. tabula. Skābekļa plūsmas titrēšana

SpO2% Skābekļa plūsma l/min

>98 ↓ 2

96–98 ↓ 1

93–95 Nemaina

91–92 ↑ 1

89–90 ↑ 2

<88 ↑ 4
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 Skābekļa plūsmas samazināšana un palielināšana (BTS) 

Maska ar rezervuāru
līdz 15 l/min

Neinvazīvā ventilācija
intubācija + MPV

Venturi maska
24% 2-4 l/min

Venturi maska
28% 4-6 l/min

Venturi maska
35% 8-10 l/min

Deguna kanula
24% 1 l/min

Deguna kanula
28% 2 l/min

Deguna kanula
32% 4 l/min

Venturi maska
40% 10-12 l/min

Parastā sejas maska
 5-6 l/min

Venturi maska
60% 12-15 l/min

Parastā sejas maska
 7-10 l/min
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7.6. Drošības apsvērumi darbā ar skābekli

• Nesmēķēt  skābekļa tuvumā, par to brīdināt arī pacientu un viņa tuviniekus 

• Aprīkojumam jābūt tīram, bez putekļiem vai cita piesārņojuma

• Skābekļa balonus nedrīkst mest zemē, pakļaut sitieniem, triecieniem 

• Skābeklim, saskaroties ar eļļu un citu taukainu vielu, pieaug eksplozijas risks 

• Sargāt no degoša materiāla

• Izmantot tikai pārbaudītas iekārtas un aprīkojumu

 Pacienta izglītošana

• Par drošības apsvērumiem darbā ar skābekli 

• Par terapijas nepieciešamību, ilgumu un pārtraukšanu 

• Par pazīmēm, kas varētu liecināt par skābekļa toksisko ietekmi un nepietiekamu skābekļa 
devu 

• Par skābekļa padeves sistēmu lietošanu – nedrīkst sistēmas likt ap kaklu, jo iespējama 
strangulācija, kā pareizi uzlikt un noņemt skābekļa padeves sistēmas 

• Mājas aprūpē – par aprīkojumu lietošanu,  tīrīšanu, maiņu, iespēju saņemt tehnisku un 
informatīvu atbalstu 

 

Nodaļā „Skābeklis” lietotie jēdzieni

1. Augstas koncentrācijas skābeklis – koncentrācija ieelpojamajā gaisā 50–100% 

2. Augstas plūsmas skābeklis – jēdziens attiecas uz gāzes plūsmas ātrumu sistēmā, 
piemēram, Venturi masku 

3. Cianoze – zilgana ādas un/vai gļotādas krāsa. Cianoze ir nopietns simptoms, noteikti 
jānoskaidro tās cēlonis! 

4. FiO2 – skābekļa frakcija ieelpojamajā gaisā 

5. Hemoglobīna piesātinājums ar skābekli – saturācija asinīs 

6. Hipoksēmija – skābekļa daudzuma samazināšanās asinīs 

7. Hipoksija – skābekļa satura samazināšanās audos

8. PaO2 – skābekļa parciālais spiediens arteriālajās asinīs (parciāls – daļa no kopējā gāzu 
maisījuma) 



9. SaO2 –  arteriālo asiņu piesātinājums ar skābekli (mēra asinīs) 

10. SpO2 – hemoglobīna piesātinājums ar skābekli (mēra ar pulsa oksimetru, izsaka %)  

11. Zemas koncentrācijas skābeklis – koncentrācija ieelpojamajā gaisā  21–50%

12. Zemas plūsmas skābeklis – izmanto deguna kanulai, maskai

Nodaļā „Skābeklis” izmantotie literatūras avoti

1. Krams A. Ilgstoša skābekļa terapija. – Medicīna un prese, 2014, 35 lpp.

2. Guideline for emergency oxygen use in adult patients – British Thoracic Society Emergency 
Oxygen Guideline Development Group//Thorax 

3. Jindal S. K. Oxygen Therapy: Important Considerations.//The Indian Journal of Chest 
Diseases & Allied Sciences, 2008, vol. 50, p. 97–105 

4. Oxygen Therapy in the Home or Alternate Site Health Care Facility – AARC Clinical Practice 
Guidline, 2007 

5. Oxygen Delivery Methods – American Thoracic Association, 2015 http://www.thoracic.
org/copd-guidelines/for-health-professionals/exacerbation/inpatient-oxygen-therapy/
oxygen-delivery-methods.php

6. Permut I., Chatila W. Oxygenation Without Intubation.// Critical care Study Guide –  
Springer, 2010, p. 27–37

7. McGloin S (2008)Administration of oxygen therapy. Nursing Standard, vol 22,  issue 21, 
p. 46–48, 2007

8. Ricard J. D. High flow nasal oxygen in acute respiratory failure.// Minerva anestesiologica, 
2012, vol 78, No. 7, p. 836–841

9. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & 
Wilkins, 2012, p. 825



[ 94 ]

8. NEINVAZĪVĀ VENTILĀCIJA (NIV)

☑ Latīniski – ventilatio noninvasiva
☑ Angliski – noninvasive ventilation (NIV)
☑ Krieviski – неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ)

 Neinvazīvā ventilācija tiek izmantota spontāni elpojošam, līdzestīgam pacientam ar 
mērķi uzlabot elpošanu. Ar speciālas maskas un aparāta palīdzību tiek palielināts un 
nodrošināts pastāvīgs spiediens elpošanas cikla laikā, atvieglojot un palielinot ieelpas 
tilpumu, alveolāro ventilāciju. Var palielināt tilpumu vai spiedienu, izmantot BiPAP (bi-level 
positive airway pressure) vai CPAP (continuous positive airway pressure) metodi. CPAP 
gadījumā tiek radīts pozitīvs, augstāks par atmosfēras spiedienu, spiediens izelpas laikā, 
kas neļauj saplakt alveolām, samazinās pacienta elpošanas darbs. Nepieciešamo spiedienu 
nosaka individuāli, kāpinot par 2,5 cm H20, bet nepārsniedzot 10 cm H20 stabiņa.  BiPAP 
nozīmē divlīmeņu jeb bifāzisku pozitīvu elpceļu spiedienu.

 NIV indikācijas

• Miega apnoja 

• HOPS paasinājums

• Kardiogēna plaušu tūska

 Pirms uzsākt NIV, izvērtē klīniskos rādītājus (asins gāzu analīzi PaO2, pH), kā arī smagas 
dispnojas esamību, tahipnoju, elpošanas palīgmuskulatūras piedalīšanos elpošanā, paci- 
enta gatavību sadarboties. 

 NIV kontrindikācijas

• Apnoja

• Elpceļu obstrukcija

• Aspirācijas risks

• Atkārtota vemšana

• Spēcīgs uzbudinājums vai apziņas traucējumi

• Stipra krēpu sekrēcija 

• Nestabila hemodinamika

• Pacienta atteikums no procedūras 
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 Aprīkojums

• NIV aparāts, elpošanas kontūra, filtrs 

• Skābekļa avots

• IAL – cimdi 

• Pulsa oksimetrs

• Ūdens un salvetes pacienta sejas mazgāšanai 

• Permanentais marķieris, lai atzīmētu maskas stiprinājumu vietas (lai, noņemot masku, to 
varētu atkal uzlikt) 

 Tiek izmantoti deguna ieliktņi, pilna sejas maska, deguna vai oronazāla maska.  
Hermētismu ar pacienta seju nodrošina pie maskas esošie silikona spilventiņi un stipri- 
nāšanas saites. Pieejamas dažādu izmēru maskas. Sejas masku vai pilnu sejas masku izvēlas 
pacientiem, kuri elpo caur muti. Maskas hermētismu grūti nodrošināt bezzobainiem, bār- 
dainiem pacientiem. 

8.1. attēls. Neinvazīvās ventilācijas maskas
 
 Aprīkojuma sagatavošana 

1. Iepazīties ar lietošanas instrukciju

2. Pārliecināties, ka aparāts ir vizuāli tīrs, nebojāts

3. Pievienot aparātu  strāvai, skābekļa avotam

4. Ja nepieciešams, pievienot jaunu elpošanas kontūru, filtru

5. Izvēlēties pacientam piemērotu masku (S, M, L izmēra) – pārbaudīt, vai tā nav bojāta 

 Darbība

1. Izmantojot NIV, pacientam pirmo reizi procedūra tiek veikta tikai sadarbībā ar ārstu! 

2. Identificēt pacientu 

3. Novērtēt pacientu 

4. Izskaidrot procedūras norisi

5. Veikt roku higiēnu 

6. Novietot pacientu gultā ar 45° leņķī paceltu galvgali 

b ca

a – oronazālā maska b – deguna maska c – deguna ieliktņi
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7. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

8. Nomazgāt pacienta seju ar ūdeni, lai atbrīvotu no taukiem un radītu komfortu 

9. Ieslēgt ventilatoru, izvēlēties sākotnējo  ventilācijas režīmu 

10. Uzlikt pacientam masku, nostiprināt ar saitēm, ja nepieciešams – atzīmēt stiprinājumu 
vietas ar marķieri 

11. Uzstādīt nepieciešamo režīmu – vērtējot pacienta stāvokli (to dara ārsts vai izņēmuma 
gadījumā cita ārstniecības persona, ja ir zināmi visi nepieciešamie parametri un prasmes 
tos uzstādīt) 

12. Novērtēt objektīvos rādītājus un subjektīvo stāvokli (pašsajūtu)

13. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

14. Dokumentēt procedūru  (uzsākšana, FiO2, CPAP utt.)

 Pacienta novērtēšana

1. Vitālie rādītāji:  elpošanas biežums, palīgmuskulatūras piedalīšanās elpošanā, saturācija, 
EKG, arteriālais asinsspiediens, samaņas līmenis –  ik 15 min pirmajā stundā, tad ik 30 min 
pirmās četras stundas un katru stundu pirmās 12 stundas. Atkarībā no klīniskās situācijas 
vitālo rādītāju novērtēšanas biežums var būt atšķirīgs

2. Subjektīvais stāvoklis: maskas komforts, metodes un izvēlētā režīma tolerance

3. Citi parametri: asins gāzu analīze (vienu, četras un divpadsmit stundas pēc NIV uzsāk- 
šanas), kapnometrija

4. Gremošanas sistēmas funkcijas 

 Pacienta izglītošana 

• Ja metode tiks izmantota mājās, piemēram, miega apnojas gadījumā, pacientu izglīto, kā 
pareizi lietot aparātu, masku, kur konsultēties neskaidrību gadījumā, kā tīrīt aprīkojumu 

• Ja metode tiks izmantota stacionārā, tad, ko darīt, ja pasliktinās pašsajūta, ir elpošanas 
problēmas, slikta dūša, vemšana. Kā ēst, dzert 

 Komplikācijas, to novēršana 

• Lai neveidotos izgulējumi no maskas sejas, deguna rajonā,  regulāri novērtēt pacienta ādas 
integritāti, lai mazinātu maskas radīto spiedienu, ievērot pārtraukumus uz 30 minūtēm.  
Uz spiedienam pakļautajiem rajoniem profilaktiski izmantot pretizgulējuma pārsējus. 
Izvēlēties minimālo nepieciešamo stiprinājumu spiedienu, lai nodrošinātu maskas 
hermētismu.  Lietot dažādu izmēru un formu maskas



• Acu, deguna kairinājums, gļotādu sausums – nodrošināt mutes dobuma higiēnu, mitrināt 
skābekli 

• Kuņģa satura aspirācija 

• Kuņģa uzpūšanās – mazināt ieelpas spiedienu, ievietot kuņģa zondi 

• Klaustrofobija 

• Plaušu barotrauma

• Pneimotorakss 

Nodaļā  „Neinvazīvā ventilācija” lietotie jēdzieni

1. Barotrauma – dzirdes orgāna bojājums, ko rada strauja apkārtējās vides spiediena 
maiņa

2. Hemodinamika – mācība par asinsrites fizikālajiem pamatiem

3. Obstrukcija – aizsprostojums 

4. Spontāns – patvaļīgs, tāds, kas tieši neizriet no cilvēka gribas 

5. Ventilācija – gaisa vai citas gāzes cirkulācija, apmaiņa slēgtā telpā, gaisa apmaiņa starp 
plaušām un apkārtējo vidi 

Nodaļā „Neinvazīvā ventilācija” izmantotie literatūras avoti

1. Ošs P. Neinvazīvā ventilācija. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija – NA, 2008, 
287.–292. lpp.

2. Liguts V. Intensīvās terapijas rokasgrāmata – Medicīnas apgāds, 2008,  560 lpp. 

3. Soo Hoo G. W. Noninvasive ventilation – 2014, http://emedicine.medscape.com/article/304235

4. The Use of Non-Invasive Ventilation in the management of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease admitted to hospital with acute type II respiratory failure (With particular 
reference to Bilevel positive pressure ventilation) – British Thoracic Society, 2008, p. 45 

5. Kelly C. R., Higgins A. R., Chandra S. Noninvasive Positive-Pressure Ventilation// New English 
Journal of medicine, 2015,  24;  373 (13):1279

6. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.

7. http://www.tezaurs.lv/
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9. PULSA OKSIMETRIJA

☑ Latīniski – oxymetria
☑ Angliski – pulse oxymetry
☑ Krieviski – пульсоксиметрия

 Pulsa oksimetru divdesmitā gadsimta septiņdesmitajos gados izgudroja Takuo 
Aoyagi, un drīz vien tā kā standarta monitorēšanas metode tika izmantota operācijas un 
anestēzijas laikā, intensīvās terapijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības etapos, 
neonatoloģijā34.  

 Oksimetra darbības pamatā ir Bēra-Lamberta likums par optisko absorbciju. Caur- 
gaismojot pulsējošu asinsvadu ar sarkano (viļņa garums 660 nm) un infrasarkano (viļņa 
garums 940 nm) gaismas vilni, tiek aprēķināts absorbcijas koeficients, kas atspoguļo attie- 
cību starp reducēto un oksihemoglobīnu35. Gaismas uzsūkšanās daudzums mainās ar kat- 
ru pulsa vilni, tādēļ sekundē tiek veikti vairāki simti mērījumu. Iegūtie rezultāti atspoguļo 
pacienta stāvokli mērījuma laikā.   

 Pulsa oksimetrija ir neinvazīva metode, lai noteiktu hemoglobīna procentuālo piesāti- 
nājumu ar skābekli (SpO2). Metode nav sāpīga un nesagādā pacientam diskomfortu.

9.1. attēls. Pulsa oksimetrijas darbības principi

 Pulsa oksimetrijas mērķi

• Neinvazīvi monitorēt hemoglobīna piesātinājumu ar skābekli (SpO2)

• Savlaikus atklāt hipoksēmiju

• Noteikt skābekļa terapijas efektivitāti

 Indikācijas pulsa oksimetra izmantošanai

• Skābekļa terapija

• Oksigenācijas noteikšana  pacientam ar MPV, mākslīgajiem elpceļiem 

34 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18048890
35 http://www.nonin.com/What-is-Pulse-Oximetry

datu uztvērējs

sarkanā gaism
a

infrasarkanā gaism
a
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• Akūts respirators distress 

• Pacienta sedācija, analgēzija

• Smaga bronhiālā astma, HOPS

• Politrauma 

• Miega apnoja 

• Jaundzimušo aprūpe 

• Plaušu funkcionālo testu veikšana

 Nepieciešams

• Sensors/raidītājs pirkstam vai auss ļipiņai – vienreizējās vai daudzreizējās lietošanas

• Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis 

• Nagu lakas noņēmējs –  ja nepieciešams notīrīt lakotas nagu plātnes

9.2. attēls. Pulsa oksimetra ekrānā redzamā informācija

 

 Vienreizējās lietošanas sensoru izmanto, ja nepieciešama pacienta monitorēšana 
ilgākā laika periodā, ja pacients ir nemierīgs un regulāri patvaļīgi noņem sensoru, ja pēc 
lietošanas nav iespējams veikt kvalitatīvu tā dezinfekciju. Lieto arī jebkurā citā situācijā, 
kad jānosaka SpO2 un nepieciešamais aprīkojums ir  pieejams pietiekamā daudzumā. 

9.3. attēls. Pulsa oksimetra vienreizējās un daudzreizējās lietošanas sensori

Vienreizējās lietošanas sensori Daudzreizējās lietošanas sensors

SpO2

Pulsa viļņi Pulsa frekvence



[ 100 ]

 Pacienta sagatavošana un novērtēšana

1. Pacienta sadarbības spējas

2. Faktori, kas ietekmē mērījumu precizitāti 

3. Pacienta nagu stāvoklis – vai nav lakoti nagi, mākslīgie nagi. Kāds ir nagu garums. Vai 
iespējams novērst traucējošos faktorus, piemēram, apgriezt nagus, noņemt nagu laku

 Pulsa oksimetra raidītāju parasti novieto uz pirksta pirmās falangas, bet var novietot 
arī uz pieres vai auss ļipiņas.

9.4. attēls. Pulsa oksimetra raidītāja lokalizācija uz pirksta

 

 Darbība

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu – vai sensors ir vizuāli tīrs, nebojāts, vai oksimetram 
ir enerģijas avots 

2. Veikt roku higiēnu

3. Identificēt pacientu

4. Izskaidrot  pacientam  procedūras norisi un atbildēt uz neskaidrajiem jautājumiem, lai 
veicinātu sadarbību un mazinātu pacienta satraukumu

5. Uzlikt raidītāju uz rādītājpirksta. Lai iegūtu precīzu mērījumu un izslēgtu vēnu 
pulsāciju, pacienta rokai jāatrodas sirds līmenī. Ja pacientam ir gari nagi, raidītāju liek 
perpendikulāri. Ja raidītāju nav iespējams uzlikt uz rādītājpirksta izmēra dēļ, tad izvēlas 
citu pirkstu vai raidītāja lokalizācijas vietu

6. Ja izmanto raidītāju uz auss ļipiņas, tad pacienta auss ļipiņu 10–20 sekundes masē 
ar alkoholu saturošu salveti, tad ļauj ādai nožūt un uzliek raidītāju. Vidēji stipra eritēma 
liecina par adekvātu vaskularizāciju. Ja raidītāju novieto uz pieres – tas jānovieto virs 
uzacīm, lai nebūtu tiešā lielo asinsvadu tuvumā. Pacientam jāatrodas atbrīvotā stāvoklī 
ar paceltu galvgali.  Raidītāju var likt arī uz deguna tilta

7. Ieslēgt oksimetru, pēc dažām sekundēm nolasīt ekrānā redzamo informāciju. No auss 
ļipiņas informāciju nolasa pēc vismaz trīs minūtēm  

8. Noņemt raidītāju, izslēgt aparātu
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9. Notīrīt daudzreizējās lietošanas raidītāju ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli vai 
citu, ražotāja norādītu, līdzekli. Daudzreizējās lietošanas sensorus var arī sterilizēt, ievē-
rojot ražotāja instrukciju 

10. Informēt pacientu par rezultātu

11. Dokumentēt rezultātus – laiku, SpO2

9.5. attēls. Pulsa oksimetra raidītāja lokalizācija uz pieres vai uz auss ļipiņas

Svarīgi! 

 Mērķa saturācija pieaugušajiem ir 95–100 procenti. Pacientiem ar HOPS 88–92%, 
smēķētājiem SpO2 var būt 93–95 procenti. Ja saturācijas rādītājs ir zemāks par 70%, tad 
šie rezultāti nav pietiekami ticami un hipoksijas izvērtēšanai jāizvēlas citas metodes, 
piemēram, asins gāzu analīze. 

 Pulsa oksimetrijas rezultātu interpretācija

• ja pacienta saturācija ir ≤90% – jāapsver nepieciešamība pēc papildu skābekļa pievades

• ja pacients saņem skābekļa terapiju un tiek mainīts plūsmas ātrums, tad SpO2 ir jānosaka 
piecas minūtes pēc plūsmas palielināšanas vai samazināšanas 

9.1. tabula. Pulsa oksimetrijas rezultātu interpretācija

SpO2 (%) Oksigenācijas raksturojums

95–100 Normāla saturācija

91–94 Viegla hipoksija (Pa02 60–80 mm Hg)

88–92 Mērķa saturācija pacientiem ar HOPS

86–90 Vidēji smaga hipoksija (Pa02 50–60 mm Hg)

< 85 Smaga hipoksija (Pa02 < 50 mm Hg)
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 Mērījuma precizitāti ietekmējošie faktori

 Pulsa oksimetra rādījuma precizitāte atkarīga no aparāta spējas iegūt precīzu pulsa 
vilni. Rezultāti var būt neprecīzi vai neatspoguļot arteriālo skābekļa piesātinājumu šādās 
situācijās: 

1. Perifēra vazokonstrikcija, vāja perfūzija, lokāla tūska – oksimetrs nesaņem adekvātu 
informāciju no pulsa viļņa, vēlams mainīt raidītāja lokalizācijas vietu vai gaidīt situācijas 
uzlabošanos un izmantot citu metodi pacienta oksigenācijas novērtēšanai, piemēram, 
asins gāzu analīzi. Mērījumi nav iegūstami vai var būt  neprecīzi pacientiem ar hipotermiju, 
hipotensiju, ja tiek lietoti medikamenti, kas sašaurina asinsvadus (noradrenalīns).  Piemē- 
ram, pacientam ar hipotermiju 34,5° C SpO2 rādītāju varēs iegūt tikai tad, kad pacients 
būs sasildīts un uzlabosies perifērā asinsrite rokās. 

2. Spilgta gaisma – oksimetra fotodetektors ir nespecifisks, un spilgta gaisma rada 
aparāta darbības traucējumus, tiek iegūti nepatiesi augsti rādītāji. Ja procedūras laikā 
jāizmanto spilgta gaisma, tad oksimetra raidītāju iesaka apsegt ar tumšu audumu. 

3. Kustības – rada artefaktus. Ja pacientam ir drebuļi, krampji, tad raidītājs nespēj nolasīt 
precīzu rezultātu. 

4. Procedūras, kurās izmanto strāvu, piemēram, elektrokoagulācija operācijas laikā,  
rada artefaktus, vēlams palielināt attālumu starp ķirurģisko aprīkojumu un oksimetra  
raidītāju. 

5. Vēnu pulsācija – artefakts, pazemināti rādītāji. Var rasties, ja ir labās puses sirds nepie- 
tiekamība, mitrālā regurgitācija vai arteriālā spiediena mērīšanas manšete novietota virs 
oksimetra raidītāja.  

6. Ādas pigmentācija – tumša āda  nedaudz  samazina iegūto mērījumu. Raidītāju var 
novietot uz auss ļipiņas vai citas mazāk pigmentētas zonas.

7. Tumša nagu laka, mākslīgie nagi – apgrūtina rezultātu ieguvi, jo  krāsvielas un 
pigments maina gaismas absorbciju. Vēlams noņemt nagu laku, mākslīgos nagus vai 
izmantot citu raidītāja lokalizācijas vietu, piemēram, auss ļipiņu.

8. Netīrs raidītājs – pulsa oksimetrs saņem vāju signālu, netiek iegūti precīzi dati.

9. Anēmija – neprecīzi rezultāti rodas, ja Hb < 5 mg/dl, jo oksimetra gaismu absorbē 
hemoglobīns.

10. Dishemoglobinēmijas – karboksimehoglobīns, metHb, piemēram, saindēšanās ar 
tvana gāzi vai nitrītiem. Oksimetrs nespēj atšķirt, vai hemoglobīns ir saistīts ar skābekli 
vai oglekļa monoksīdu, tādēļ iegūtie rezultāti nesniedz informāciju par pacienta stāvokli, 
ir paaugstināti. Piemēram, pacientam pēc saindēšanās ar tvana gāzi SpO2 ir 100%, bet ir 
vidēji smagas saindēšanās  klīniskās pazīmes, asinīs paaugstināts  HbCO un samazināts 
SaO2 līmenis. 

11. Sensora lokalizācijas vieta – visprecīzākie mērījumi ir uz rādītājpirksta. 

12. Ārējā vide – vēsā  telpā, aukstumā lokāli sašaurinās asinsvadi un raidītājs saņem 
vājāku signālu.
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9.6. attēls. Oksimetrā redzamo pulsa viļņu interpretācija (Jubran, 2015)

Pacienta izglītošana

• Par pulsa oksimetra lietošanu un rezultātu interpretāciju mājas aprūpē

9.2. tabula. Iespējamo problēmu novēršana (DeMeulenaere)

Problēma Iespējamais iemesls Iespējamā rīcība 

Nav signāla

Kļūdains signāls

SpO2  un SaO2 ir pārāk 
atšķirīgi

Atšķirīga perifērā un apikālā 
pulsa frekvence

Raidītāja dislokācija

Raidītājs nav pievienots 
oksimetram

Traucēta gaismas pārraide (nagu 
laka, mākslīgie nagi)

Vāja perfūzija

Kustības

Nestabila hemodinamika 
(neregulārs pulss)

Dishemoglobinēmija (HbCO vai 
MetHb)

Vāja perfūzija

Neregulāra sirdsdarbība

Kustību artefakts

Pārbaudīt raidītāja lokalizācijas 
vietu
Pārbaudīt savienojumu ar 
oksimetru
Noņemt nagu laku vai mainīt 
raidītāja atrašanās vietu

Mainīt raidītāja atrašanās vietu

Ja iespējams, samazināt pacienta 
kustības, mainīt raidītāja 
atrašanās vietu

Atkārtot mērījumu vēlāk vai 
izvēlēties citas pacienta stāvokļa 
novērtēšanas metodes

Pārbaudīt HbCO vai MetHb 
līmeni asinīs (ordinē ārsts – asins 
gāzu analīze)

Izvēlēties citu raidītāja 
lokalizācijas vietu

Apsvērt nepieciešamību veikt 
asins gāzu analīzi (to ordinē 
ārsts)

Normāls signāls

Vāja perfūzija

Elektromagnētiskie artefakti

Kustību artefakti
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Cita informācija

 Hinkelbein et. al. (2007)  konstatēja, ka uz pulsa oksimetrijas rezultātiem vislielākā 
ietekme ir melnai, violetai un tumši zilai nagu lakai, kaut gan vidējā kļūda ir ± 2 procenti. 

 Akrila nagi pasliktina pulsa oksimetrijas rezultātus, tā kā to noņemšana ir sarežģīts 
un laikietilpīgs process, tad mērījuma precizitāti varētu uzlabot, pagriežot raidītāju 90º 
leņķī (laterālā vai sānu pozīcijā).

 Ja saturāciju plānots monitorēt ilgstoši, pārbaudīt, vai aparātā ir aktivizēti trauksmes 
signāli. Pacienta ādas stāvokļa pārbaude ik pēc divām stundām. Sensora lokalizācijas 
maiņa ik pēc četrām stundām vai biežāk, ja tiek konstatēti audu perfūzijas traucējumi.

Nodaļā „Pulsa oksimetrija” lietotie jēdzieni

1. Absorbcija – parādība, kur viena cieta vai šķidra viela uzsūc kādu citu šķidru vielu vai 
gāzi 

2. Artefakts – dzīvajiem audiem neraksturīgi veidojumi, kas rodas kādas iedarbības vai 
apstrādes gaitā

3. Karboksihemoglobīns – hemoglobīna un oglekļa monoksīda (tvana gāze) savie- 
nojums, kas nespēj saistīt un pārnēsāt skābekli 

4. Methemoglobīns – hemoglobīna oksidēšanās produkts brūnā krāsā, kurš satur trīs- 
vērtīgo dzelzi un nespēj apgriezeniski saistīt skābekli

5. Oksihemoglobīns – hemoglobīna un skābekļa savienojums, kas elpošanas procesā 
audus apgādā ar skābekli

6. Vazokonstrikcija – asinsvadu sašaurināšanās 



Nodaļā „Pulsa oksimetrija” izmantotie literatūras avoti

1. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825

2. Robert J., Hedges J. Clinical Procedures in Emergency medicine 5 edition – Saunders, 2010

3. Jubran A. Pulse oximetry.// Critical Care201519:272DOI: 10.1186/s13054-015-0984-8

4. Bruce M. Pulse oximetry – 2015 http://emedicine.medscape.com/article/2116433-overview

5. DeMeulenaere S. Pulse Oximetry: Uses and Limitations//The Journal for Nurse Practitioners 
2007, vol 3, issue 5, p. 312–317

6. Hilkelbein J., Sogl R., Fiedler F. Effect of nail polish on oxygen saturation determined by pulse 
oximetry in critically ill patients // Resuscitation, vol 72, issue 1,  2007, Pages 82–91 

7. Hinkelbein J., Koehler H., Genzwuerker H., Fiedler F. Artificial acrylic finger nails may alter 
pulse oximetry measurement // Resuscitation, vol 72, issue 1,  2007, p. 75–82

8. http://www.multidoctorshop.com/en/everflotm-philips-respironics-oxygen-concentrator-
machine-5lpm

9. https://shop.1stclassmed.com/home-oxygen-concentrators/respironics-everfloq

10. http://www.turnermedical.com/Articles.asp?ID=239

11. http://www.tezaurs.lv
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10. ANTROPOMETRIJA

☑ Latīniski – anthropometria
☑ Angliski – antrophometry
☑ Krieviski – антропометрия

 Antropometrija ir metode, ar kuras palīdzību nosaka cilvēka ķermeņa proporcijas. 
Jēdziens radies no grieķu valodas anthropo – cilvēks un metron – mērījums.  Medicīnā 
izmanto ķermeņa masas, auguma garuma, tauku kroku biezuma, ekstremitāšu un citu 
ķermeņa daļu garuma un apkārtmēra noteikšanu. 

 Procedūras mērķis – noteikt antropometriskos rādītājus, lai novērtētu to atbilstību 
normām vai izmaiņas dažādu faktoru ietekmē.

 Antropometrisko rādītāju nozīme

 Antropometrisko rādītāju precīzai noteikšanai ir būtiska  nozīme pacienta drošībā, 
jo, piemēram, medikamentu devas nereti nozīmē, rēķinot aktīvās vielas daudzumu 
pret pacienta svaru. Antropometrisko rādītāju dinamiska novērošana ļauj savlaikus 
diagnosticēt dažādus traucējumus vai saslimšanas. Īpaši tas attiecas uz pediatrisko un 
geriatrisko pacientu aprūpi. Tā, piemēram, regulāra ķermeņa masas un auguma garuma 
noteikšana bērnībā norāda uz attīstību dažādos vecumposmos. Straujš svara zudums 
pieaugušam cilvēkam var liecināt par barošanās traucējumiem, nopietnu slimību.

 Pacientiem ar hronisku nieru mazspēju ķermeņa masas pieaugums vairāk nekā 0,5 kg 
starp dialīžu seansiem var liecināt par šķidruma aizturi organismā (tūsku veidošanās).  
Tāpat ķermeņa masa ir svarīga, lai ordinētu pareizu medikamentu devu (piemēram,  
amoksicilīns, noradrenalīns), noteiktu nepieciešamo uzturvielu daudzumu. 

 Apakšstilba apkārtmērs ir svarīgs, lai izvēlētos piemērota izmēra kompresijas zeķes 
pacientiem ar vēnu mazspēju vai ilgstoši imobilizētiem, gulošiem pacientiem trombozes 
profilaksei. 

 Indikācijas antropometrisko rādītāju precīzai noteikšanai 

• Bērna fizioloģiskās attīstības novērtēšana

• EIROFIT testu komplekss (sporta medicīnas metode, ar kuras palīdzību nosaka iedzīvotāju, 
arī bērnu un jauniešu, fizisko attīstību, fizisko sagatavotību un organisma funkcionālās 
spējas)

• Aptaukošanās 

• Anoreksija 
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10.1. tabula. Nepieciešamais aprīkojums antropometrisko rādītāju precīzai noteikšanai 

10.1. Ķermeņa masas noteikšana 
 

 Darbība 

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu

2. Veikt roku higiēnu

3. Identificēt pacientu 

4. Izskaidrot procedūras norisi un novērtēt  pacientu

5. Uz svaru platformas novietot papīra dvieli

6. Pārliecināties, ka svaru skala rāda 0

7. Lūgt pacientu novilkt apavus un virsdrēbes 

8. Palīdzēt nostāties uz svaru platformas 

9. Veikt mērījumu un to nolasīt

10. Palīdzēt pacientam nokāpt no platformas 

11. Izmest papīra salveti 

12. Veikt roku higiēnu

13. Dokumentēt rezultātu  un izskaidrot pacientam, ja tas ir nepieciešams

 

Svarīgi!

• Nodrošināt pacientu pret krišanu svēršanās laikā 

• Izlasīt un ievērot svaru lietošanas un dezinfekcijas instrukciju 

• Izmantojami tikai kalibrēti, pārbaudīti svari 

Ķermeņa masa Augums Tauku kroku 
biezums Apkārtmēri

Medicīniskie svari –
mehāniskie, 
elektroniskie 

Papīra dvielis 

Dezinfekcijas līdzeklis 

Auguma mērītājs

Dezinfekcijas līdzeklis

Kalipers

Marķieris

Dezinfekcijas līdzeklis

Salvetes un līdzeklis 
marķējuma noņemša-
nai, piemēram, bērnu 
eļļa

Mērlente 

Marķieris

Dezinfekcijas līdzeklis

Salvetes un līdzeklis 
marķējuma noņemša-
nai, piemēram, bērnu 
eļļa



[ 108 ]

 Pacienta izglītošana

1. Ja nepieciešama ķermeņa masas kontrole, pacientam  jāsveras noteiktā diennakts laikā,  
ar vieniem un tiem pašiem svariem, vienādā apģērbā, lai  ilgākā laika posmā iegūtos datus  
varētu salīdzināt. Piemēram, pacients sveras katru svētdienu pirms brokastīm T kreklā. 

2. Par ķermeņa masas  normām un rīcību to izmaiņu gadījumā.  Piemēram, ja pacientam 
ar HNM starp dialīzes seansiem masa pieaug par vienu kg, tātad jākonsultējas ar ārstu par 
uzņemamā šķidruma ierobežošanu un tūsku mazināšanas iespējām. 

10.2.  Auguma garuma noteikšana

 Darbība 

1. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu

2. Veikt roku higiēnu

3. Identificēt pacientu 

4. Izskaidrot procedūras norisi un novērtēt  pacientu

5. Lūgt pacientu novilkt apavus 

6. Pacelt pārvietojamo lineālu augstāk par pacienta garumu

7. Lūgt pacientu ar muguru nostāties pie auguma mērītāja 

8. Nolaist pārvietojamo lineālu uz pacienta galvas un nolasīt rādītāju no skalas 

9. Pacelt pārvietojamo lineālu un lūgt pacientu nokāpt no paneļa un uzvilkt apavus

10. Dezinficēt mērinstrumentu, platformu 

11. Dokumentēt rezultātus 

Svarīgi! 

 Pacienta poza – stāvus, pleci atbrīvoti, rokas gar sāniem, kājas iztaisnotas ceļu 
locītavās. Skats uz priekšu, acs ārējais leņķis uz vienas līnijas ar ārējās auss ejas pauguriņu 
(tragus),  lāpstiņas, krustu rajons un papēži  pieskaras pie mērītāja. 



[ 109 ]

10.1. attēls. Pareizs pacienta galvas novietojums un poza auguma garuma noteikšanai 

 Pacienta izglītošana 

 Ja nepieciešams noteikt ķermeņa garumu mājās, svarīgi nostāties pie skalas pareizā 
pozā 

10.3. Vidukļa apkārtmēra noteikšana

• Pacienta poza – stāvus, brīvi, apģērbs pacelts virs vidukļa, rokas sakrustotas uz  krūškurvja, 
plaukstas uz pretējās puses pleca, elpošana normāla

• Anatomiskās robežas – zonā starp 10. ribu un zarnu kaula smaili pa paduses viduslīniju 

• Aplikt mērlenti ap pacienta vidukli, lai tā atrastos paralēli grīdai, ar sienas spoguļa palī-
dzību kontrolēt lentes atrašanās vietu 

Rādījumu nolasa normālas izelpas beigās 

10.2. attēls. Mērlente 

Svarīgi! 

 Mērlente nav nedz pārāk vaļīga, nedz pārāk cieša, netraucē pacientam brīvi elpot un 
nenoslīd no anatomiskās robežas. 
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10.3. attēls. Vidukļa apkārtmēra noteikšana  

10.4. Gurnu apkārtmēra noteikšana 

• Poza – brīvi stāvus, rokas sakrustotas uz krūškurvja, pēdas kopā, sēžas muskuļi atbrīvoti 
• Anatomiskās robežas – gurnu resnākajā vietā, kas atbilst simfīzes līmenim 
• Mērlenti novieto, stāvot pacienta sānos

Svarīgi! 

 Mērlente nedrīkst būt uzlikta nedz pārāk cieši, nedz vaļīgi. 

10.4. attēls. Gurnu apkārtmēra noteikšana

 
 Pacienta izglītošana 
 Par vidukļa gurnu indeksu un tā nozīmi sirds asinsvadu sistēmas slimību riska faktoru 
noteikšanā 

Vidukļa apkārtmēra noteikšanas vieta 

Gurnu apkārtmēra noteikšanas vieta 
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10.5. Tauku krokas biezuma noteikšana 

 Lūdz pacientu nostāties un atbrīvot mērījumam nepieciešamo rajonu, parasti mēra 
no labās puses. Ieteikumi precīzu rādījumu iegūšanai: 
• pārliecināties, ka kalipera adata atrodas pretī 0 atzīmei 
• pirms mērījuma noteikt precīzas anatomiskās robežas 
• ādas kroku satvert ar īkšķi un rādītājpirkstu, pārliecināties, ka nav satverts arī muskuļu 
slānis36

10.5. attēls. Ādas tauku krokas veidošana 

Svarīgi! 

• Visu mērīšanas laiku kaliperam jāatrodas 90° leņķī pret ādas kroku 
• Kalipera satvērējiem jāatrodas apmēram viena cm attālumā no rokas
• Ādas kroka ar roku jātur visu mērīšanas laiku
• Mērījumu nolasa divas sek pēc pilna kalipera spiediena nodrošināšanas 
• Mērījumus neveic tūlīt pēc treniņa, saunas apmeklējuma, mazgāšanās, peldēšanas, jo 
silts ūdens, pastiprināta siltuma atdeve sekmē hiperēmiju un zemādas slāņa biezuma 
palielināšanos

 Tauku krokas biezuma noteikšanas vietas
 1. Zem lāpstiņas 
• Pacienta poza – brīvi stāvus, rokas gar sāniem. 
• Anatomiskās robežas – lāpstiņas apakšējais stūris un apmēram divi cm  sāniski un slīpi uz 
leju no zemlāpstiņas līnijas,  45º leņķī – satver ādas dabisko kroku. 

36 http://www.hospitalmanagement.net/features/featureppc-injection-technique-diabetes-fit/featureppc-injection- 
technique-diabetes-fit-4.html

☒☑
Pareizi

☒
Nepareizi Nepareizi
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10.6. attēls. Zemlāpstiņas tauku krokas lāpstiņas apakšējais leņķis (apzīmēts -) un 
mērīšanas vieta (apzīmēts x)

10.7. attēls. Zemlāpstiņas tauku krokas lāpstiņas apakšējais leņķis mērīšanas vietā (CDC) 

 2. Vēdera priekšējā siena 
• Pacienta poza – brīvi stāvus, rokas gar sāniem
• Anatomiskās robežas – ādas kroku satver vertikāli, pieci cm no nabas viduslīnijas, ķer- 
meņa labajā pusē 

10.8. attēls. Tauku krokas biezuma noteikšana uz vēdera priekšējās sienas

Zemlāpstiņas tauku krokas lāpstiņas apakšējais leņķis

Zemlāpstiņas tauku krokas mērīšanas vieta

2 31

Tauku krokas biezuma noteikšanas vieta uz vēdera priekšējās sienas
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 3. Tricepss
• Pacienta poza – pacients stāv,  balstoties uz abām kājām,  pleci atbrīvoti, rokas gar sāniem.  
Ja rokas būs sasprindzinātas, tiks iegūti neprecīzi rādījumi.  
• Anatomiskās robežas – muskuļa mugurējās daļas rajonā, akromiāli radiālās līnijas vidus- 
daļas līmenī (līnijas vidus starp lāpstiņas pleca paugura laterālo robežu un spieķa kaula 
galviņas proksimāli – laterālo daļu). Roka anatomiskā stāvoklī. 

10.9. attēls. Tauku krokas biezuma noteikšana uz tricepsa

Svarīgi! 

• Ar īkšķi un rādītāju satver  horizontālu ādas kroku apmēram divus cm virs akromiāli 
radiālās līnijas viduslīnijas atzīmes. Ja ir grūtības satvert ādas kroku, sāciet no elkoņa 
puses, kur audi ir mīkstāki, un virzieties uz atzīmi! 
• Satveriet ādas kroku ar kaliperu atzīmētajā vietā, pārliecinieties, ka instruments ir 
novietots pareizi – spailes perpendikulāri ādas krokai, un pagaidiet trīs sekundes, pirms 
nolasīt mērījumu!

 4. Bicepss
• Pacienta poza –  pacients stāv brīvi, rokas  anatomiskā stāvoklī. 

• Mērījumu veic bicepsa iekšējā rajonā, akromiāli radiālās līnijas vidusdaļas līmenī. 

10.10. attēls. Tauku krokas biezuma noteikšana uz bicepsa

 Tauku krokas biezuma noteikšanas vieta uz tricepsa Tauku krokas biezuma
noteikšanas vieta uz tricepsa

 Tauku krokas biezuma noteikšanas vieta uz bicepsa Tauku krokas biezuma
noteikšanas vieta uz bicepsa
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 Lai noteiktu procentuālo tauku daudzumu ķermenī, var summēt četru tauku kroku 
biezumu (sk. tabulu).

   Zaļā krāsa – norma 

10.2. tabula. Tauku daudzums % no kopējās ķermeņa masas (Naudiņa-Saliņa)

četru kroku 
biezums 
mm

tauki % no ķermeņa masas tauki % no ķermeņa masas

sievietēm sievietēm

četru kroku 
biezums 
mm

15 3.7 5.2 110 27.4 33.1

20 7.1 9.2 115 27.9 33.7

25 9.8 12.3 120 28.4 34.3

30 12.0 14.9 125 28.9 34.9

35 13.8 17.1 130 29.4 35.4

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

15.4

16.8

18.0

19.2

20.0

21.1

22.0

22.8

23.6

24.3

25.0

25.6

26.2

26.8

18.9

20.6

22.0

23.3

24.6

25.6

26.8

27.7

28.6

29.5

30.3

31.0

31.8

32.4

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

29.8

30.3

30.7

31.1

31.4

31.8

32.2

32.5

32.9

33.2

33.5

33.9

34.2

34.5

36.0

36.5

37.0

37.4

37.9

38.3

38.8

39.2

39.6

40.0

40.4

40.7

41.1

41.5

vīriešiem vīriešiem
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Nodaļā  „Antropometrija” lietotie jēdzieni 

1. Anoreksija – ēstgribas trūkums 
2. Dialīze – metode, kuru izmanto, lai  izvadītu no organisma metabolisma produktus 
3. Geriatrija – klīniskās medicīnas nozare, kas pētī vecāka gadugājuma cilvēku slimību 
diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi 

Nodaļā „Antropometrija” izmantotie literatūras avoti

1. International Standards for Anthropometric Assessment – The International Society for the 
Advancement of Kinanthropometry, p. 139
2. Anthropometry Procedures Manual – CDC, 2011, p. 102
3 EUROFIT metode sporta medicīnā. Metodes izvērsts apraksts – sagatavoja Rozenštoka S. 
4. Naudiņa-Saliņa L. Liekā svara noteikšanas metodes. LDUSA
5. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca - Avots, 2007, 959 lpp. 
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11. Sagatavošanās ķirurģiskajām manipulācijām un 
instrumenti 

☑ Latīniski – manipulatio
☑ Angliski – manipulation
☑ Krieviski – манипуляция

 

 Lai veicinātu pacienta drošību, medicīnisku manipulāciju veikšanai izmanto gan vien- 
reiz lietojamo aprīkojumu (piemēram, injekcijām) vai sagatavotus sterilus komplektus 
(piemēram, ķirurģiskie instrumenti), kuri var būt sagatavoti un iepakoti rūpnieciski, vai arī 
stacionāru sterilizācijas un dezinfekcijas nodaļās.

 Lai atvērtu sterilu komplektu, pirms manipulācijas veikšanas jāievēro secība, kas 
parādīta turpmākajā 11.1. attēlā.

11.1. attēls. Sterila komplekta atvēršana

2 31

5 6

Nodezin�cēt virsmu, pagaidīt, 
kamēr tā nožūst, un uzlikt 
komplektu 

Satvert iepakojuma tālāko, ārējo 
malu un atvērt to virzienā prom 
no sevis  

Atlocīt

Satvert iepakojuma tuvākās 
malas ārējo stūri un vērt virzienā 
uz sevi 

Atlocīt

4
Satvert sānu malas ārējo stūri un 
atvērt vispirms vienu, tad otru 
iepakojuma pusi 
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11.1. Ķirurģisko instrumentu iedalījums pēc lietošanas mērķa

• audu pārdalīšanai: skalpeļi, grieznes, zāģi, urbji 

• sašūšanai: adatas, adatturi, skavotāji 

• audu aizsardzībai: zondes 

• audu paplašināšanai: āķi, spoguļi 

• audu satveršanai: spailes, pincetes

• speciālie – traumatoloģijai, vēdera dobuma ķirurģijai utt. 

Nosaukums Attēls Raksturojums

Anatomiskā pincete

Ķirurģiskā pincete

•  satvērējzaru galos 
šķērseniskas rievas

• viena satvērējzara galā 
viens zobiņš

• otra satvērējzara galā divi 
zobiņi
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Nosaukums Attēls Raksturojums

Spailes

Asinsvadu spailes –

Moskīta spaile

Asinsvadu spailes –

Moskīta spaile

Sastāv no

• satvērējzariem

• gredzenveida rokturiem

• fiksējošā mehānisma

Moskīta spailes – ar 
tieviem satvērējzariem

• primāri izmanto 
hemostāzes 
nodrošināšanai, lai satvertu 
un liģētu asinsvadu

• var izmantot arī audu, 
diegu un dažādu materiālu 
satveršanai

Moskīta spailes – ar 
liektiem zariem
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Asinsvadu spailes –

Moskīta spaile

Asinsvadu spailes –

Peāna spaile

Moskīta spailes – ar 
taisniem zariem

•  izmanto kā asinsvadu 
spaili

• var būt liektas, taisnas

•  raksturīgi ovāli 
satvērējzaru gali

Nosaukums Attēls Raksturojums

Kohera spaile •  izmanto materiāla 
satveršanai

•  satvērējzaros slīpas rievas

•  galos zobiņi

• var būt taisnas, liektas



[ 120 ]

Nosaukums Attēls Raksturojums

Deguna spogulis • izmanto kā LOR 
instrumentu vai liekot 
traheostomu ķirurģiskā 
ceļā, ja nav speciāla 
instrumenta

Kiliāna spaile 
(dobumiem)

Kornstanga jeb 
satvērējspaile

• LOR instruments

• izmanto, lai satvertu un 
izņemtu mīkstos audus, 
kaulu fragmentus 

• izmanto sterilā materiāla 
satveršanai, veicot 
pacienta ādas dezinfekciju

• sterilo instrumentu 
satveršanai, padošanai
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Ķirurģiskās grieznes

Skalpelis

Adatturis

• taisnas ar noapaļotiem 
galiem

• izliektas ar noapaļotiem 
galiem

• taisnas ar vienu asu malu

•  skalpelis ar rokturi

•  skalpeļa asmeņi

• izmanto adatas ar diegu 
satveršanai

• šuvju uzlikšanai

Nosaukums Attēls Raksturojums
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Nosaukums Attēls Raksturojums

Āķi

Plakanais (Farabefa) āķis

Āķi 

Zobainais āķis

Āķi 

Aszobainais āķis

• vienā galā noliekums 
īsāks, otrā garāks

• izmanto nelielu brūču, 
dobumu atvēršanai

• audu paplašināšanai un 
noturēšanai vajadzīgajā 
stāvoklī

• ar vienu zobiņu
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Nosaukums Attēls Raksturojums

Āķi 

Trulzobainais āķis

Ķirurģiskās zondes

Rievzonde

• izmanto maigāku audu 
atbīdīšanai

• izmanto fistulu eju 
izmeklēšanai

Āķi 

Aszobainais āķis

• ar diviem, trim vai četriem 
zobiņiem

• izmanto blīvāku audu 
noturēšanai



[ 124 ]

Nosaukums Attēls Raksturojums

Vienzoba spaile • izmanto kā ginekoloģisko 
instrumentu, piemēram, 
dzemdes kakla satveršanai

Ķirurģiskās zondes

Divpusējā pogu zonde

Ķirurģiskās zondes

Pogu zonde ar actiņu

• izmanto dobumu, kanālu 
izmeklēšanai

• dobumu un kanālu 
izmeklēšanai
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Nosaukums Attēls Raksturojums

Divzobu spaile

Veļas spaile

Makgila spaile

• izmanto kā ginekoloģisko 
instrumentu

• izmanto operāciju veļas 
stiprināšanai

• svešķermeņu izvilkšanai 
no augšējiem elpceļiem, 
palīglīdzeklis trahejas 
intubācijai
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11.2.  attēls. Ķirurģisko instrumentu nosaukums un raksturojums

Nosaukums Attēls Raksturojums

Truso trahejas plētējs

Troakārs

Trauciņš

• trahejas grieziena 
paplešanai, lai atvieglotu  
traheostomijas caurules 
ievadi

• iekļūšanai dobumos, 
saglabājot hermētismu 
manipulācijas laikā

• izmanto, lai ielietu 
skalošanas vai antiseptisku 
šķīdumu
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11.2. Aseptisku, invazīvu procedūru norises posmi 

 Šajā nodaļā ietverti empīriski ieteikumi sterilu „galdiņu” klāšanā un asistēšanā ikdienas 
praksei. 

11.1. tabula. Aseptisku invazīvu procedūru norises posmi

 1. Pacienta novērtēšana un pozicionēšana 

• Pareizais pacients, pareizā manipulācija, pareizajā lokalizācijas vietā. 

• Pacienta spēja sadarboties un saglabāt nepieciešamo pozu. Ja, piemēram, pacients ne- 
spēj nogulēt uz sāniem, tātad nepieciešams palīgs.

• Ādai potenciālajā manipulācijas vietā jābūt tīrai – nepieciešamības gadījumā tā jāno- 
mazgā ar ūdeni un ziepēm, jāatbrīvo no apmatojuma, medicīnas ierīcēm, piemēram, 
elektrodiem. Jānovērtē, vai nav lokālu  iekaisuma pazīmju.  

• Pirms manipulācijas pacientam jāsniedz informētā piekrišana, ja tas ir iespējams. 
Visbiežāk ārsts pastāsta par procedūras norisi, indikācijām, iespējamajām komplikācijām, 
alternatīviem terapijas variantiem. 

• Jānoskaidro, vai pacientam nav alerģijas pret anestēzijas vielām, ādas dezinfekcijas 
līdzekļiem, vai kādreiz  jau ir veikta šāda procedūra un tās radītie sarežģījumi. 

1. 
PACIENTA 
NOVĒRTĒŠANA UN 
POZICIONĒŠANA

ASEPTISKU 
INVAZĪVU 

PROCEDŪRU 
NORISES 
POSMI

2. 
ĀDAS 
DEZINFEKCIJA

STERILĀ
LAUKA 
NOROBE-
ŽOŠANA

3. 

4.
ANESTĒZIJA 

5.
PUNKCIJA

6.
PĀRSĒJA 
UZLIKŠANA

Nodrošināt IAL!
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11.3. attēls. Biežāk izmantotais pacienta novietojums dažādu manipulāciju laikā

Poza Ilustrācija Lietojuma piemērs

Guļus uz muguras

Trendelenburga poza 
(galva zemāk kā kājas)

Reversā Trendelenburga 
poza (kājas zemāk kā 
galva)

Faulera poza
Augstā Faulera poza (galv-
galis 90º leņķī).
Pusfaulera poza (galvgalis 
un kājgalis 30º leņķī).
Zemā Faulera poza (galv-
galis 45º leņķī)

Uz sāniem

Litotomijas

Uz muguras ar ceļos 
saliektām kājām

Simsa poza

CVK ielikšana – cirkšņa 
vēnā

CVK ielikšana – 
zematslēgas kaula vēnā

Galvas, kakla ķirurģijā, lai 
operācijas laikā atvieglotu 
elpošanu pacientiem ar 
aptaukošanos

NG zondes ielikšana, 
enterālā barošana, 
ascīta punkcija

Pleiras punkcija

Duglasa dobuma punkcija

Urīnpūšļa katetrizācija

Klizma
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 IAL nodrošināšana

• Asistentam  aseptisku procedūru laikā visbiežāk nepieciešama  cepure, maska un nesterili 
cimdi. Acu aizsargs, ja procedūras laikā ir potenciāli kontaminētā satura izšļakstīšanās risks

• Ārstam – cepure, maska, sterili cimdi. Iespējams – sterils halāts, acu aizsargs

• Pacientam – maska, ja tiks ievietots CVK 

 2. Pacienta ādas dezinfekcija 

 Pēc tam, kad ārsts ir uzvilcis sterilos cimdus, tiek veikta pacienta ādas dezinfekcija ar 
bezkontakta tehnoloģiju. 

11.4. attēls. Ādas dezinfekcijas procesa soļi 

 Nepieciešamais minimums ādas dezinfekcijai 

• sterils ādas dezinfekcijas līdzeklis – spirts, jods, hlorheksidīns 

• materiāls – marles plāksnītes, tupferi (vismaz pieci gab., jo tradicionālā metode joprojām – 
„trīskāršā mazgāšana” – spirts – jods – spirts) 

• barjera starp sterilo virsmu (ārsta cimds) un dezinfekcijas līdzeklī samērcēto materiālu, t. i., 
pacienta ādu 

• sterils instruments materiāla satveršanai un ādas apstrādei – anatomiskā pincete (ja 
nav anatomiskās pincetes, var izmantot ķirurģisko, kornstangu, asinsvadu spaili) vai sterils 
aplikators, var būt jau iekļauts rūpnieciski ražotā komplektā un piesūcināts ar antiseptisku 
līdzekli, piemēram, Chloraprep – satur trīs ml 2% hlorheksidīna glukonāta un 70% izopro- 
pilalkohola

11.5. attēls. Sūklis ādas dezinfekcijai  

materiāls3 dezinfekcijas
līdzeklis4ārsta roka/ 

sterils cimds1 barjera/ pincete2
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Svarīgi! 
 

 Ja ādas dezinfekcijas līdzekļi atrodas flakonos, tad flakonu ārpuse ir nesterila, tos 
nedrīkst likt sterilajā laukā, tādēļ

• asistents uzlej līdzekli uz ārsta pasniegtā sterilā materiāla, nešķērsojot sterilo lauku 

• līdzekli ielej speciālā trauciņā uz galdiņa (būtu jāmarķē) – ērti, ja jādezinficē lielāks ādas 
laukums 

 Āda ir dezinficēta tad, kad tā ir nožuvusi! 

 3. Sterilā lauka nodrošināšana 

 Tiek lietota tā saucamā barjeras metode – ar dezinfekcijas līdzekli apstrādātā ādas 
rajona norobežošana ar sterilu materiālu no apkārtējās vides, nodrošinot pietiekami lielu 
laukumu manipulācijas veikšanai. Visbiežāk pacienta ādu apklāj ar fenestrētu (ar caurumu) 
sterilu pārklāju vai autiņu, to var pielīmēt pie ādas.  Tāpat var lietot nefenestrētu autiņu vai 
auduma autiņu, tad var būt nepieciešamas veļas spailes, lai nostiprinātu.  

11.6. attēls. Fenestrēts pārklājs iepakojumā un uz pacienta ādas

 

 Varianti sterilā lauka norobežošanai

1. Komplektā jau ir autiņš sterilā lauka norobežošanai 

2. Autiņu uzlikt uz galdiņa

• tiek uzlikts uzreiz vai

• tad, kad ārsts ir uzvilcis sterilos cimdus  un veicis pacienta ādas dezinfekciju, padot, 
atverot ārējo iepakojumu, nepieskaroties iekšējai virsmai

3. Atvērt ārējo iepakojumu un izslidināt autiņu uz sterilā lauka 

21
Fenestrēts pārklājs iepakojumā Fenestrēts pārklājs uz pacienta 

ādas



11.7. attēls. „Nesterilais” asistents atver iepakojuma ārējo kārtu un padod cimdus

11.8. attēls. Sterila autiņa izslidināšana uz sterila lauka 

 

 4. Anestēzija 

11.2. tabula. Darbības anestēzijas medikamentu sagatavošanai

Sterilajā laukā Nesterilajā laukā

5 vai 10 ml šļirce (pēc ārsta izvēles)

Adata medikamenta ievilkšanai  G 21vai filtrējošā 
adata

Adata medikamenta infiltrācijai  G 25

Lidokaīns 2%  (ampulas ārpuse ir nesterila)  10 ml

Sterila marles salvete – ampulas dezinfekcijai un at-
vēršanai

Spirtu saturošs dezinfekcijas līdzeklis

Konteiners izlietotajiem asajiem priekšmetiem
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 Ja ampulu atver asistents, tad 

1. Vispirms pārbauda nosaukumu, devu, derīgumu. 

2. Notīra ampulu ar sterilu dezinfekcijas līdzeklī samērcētu salveti un nolauž ampulas galu 
virzienā no sevis. Lai izvairītos no stikla daļiņu, kas rodas, laužot ampulu, aspirēšanas šļircē, 
ir jāizmanto adata, kurai pievienots injekciju un aspirācijas filtrs  pieci µm.

3. Ampulas etiķeti pavērš pret ārstu un skaļi nosauc medikamenta nosaukumu, kon- 
centrāciju, piemēram, „Lidokaīns divi procenti”. Ārstam šajā brīdī ir jāpaskatās uz medi- 
kamenta marķējumu un jāizlasa tā teksts.

4. Tad ampulu pavērš apmēram 45° leņķī un pasniedz ārstam, lai var aspirēt medikamentu, 
izvairoties no darbības virs sterilā lauka. 

11.9. attēls. Ampulas atvēršana un padošana ārstam

 

 5. Punkcija jeb pati manipulācija 

11.3. tabula. Punkcijas varianti

Katetrs ir 
jāpiestiprina –
jāpiešuj3 Paliek tikai 

dūriena pēdas, 
vajadzīgs pārsējs4Punktē ar 

katetru/adatu un 
šļirci1

Atstāj katetru, 
lai aspirētu ilgākā 
laika posmā lielu 
daudzumu satura2

3.
VA

RI
A

N
TS

Paliek tikai 
dūriena pēdas, 
vajadzīgs pārsējs3Punktē ar 

katetru un 
adatu + šļirci1 Aspirē saturu2

2.
VA

RI
A

N
TS

Paliek tikai 
dūriena pēdas, 
vajadzīgs pārsējs3Punktē 

ar adatu un šļirci1 Aspirē saturu2

1.
VA

RI
A

N
TS

b ca

a – ampulas gala nolaušana b – ampulas etiķetes 
pavēršana pret ārstu

c – medikamenta aspirēšana
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11.4. tabula. Punkcijai nepieciešamie līdzekļi un to lietojums

 6. Pārsēja uzlikšana 

• Izmanto jau gatavus sterilus pārsējus vai sterilu materiālu pielīmē ar leikoplastu. Pirms 
tam pacienta āda ir jānotīra no asinīm un cita veida kontaminācijas, jāļauj tai nožūt. 

• Pārsēju var uzlikt ārsts pirms sterilā lauka noņemšanas, pēc sterilā lauka noņemšanas vai 
atstāt procedūras noslēgumu asistenta ziņā. 

Nosaukums Lietojuma mērķis

Adata – var būt nepieciešama speciāla adata. Lum-
bālpunkcijai adata ar mandrēnu, CVK – tāda, kas ir 
savienojama ar vadītājstīgu

Adata ar katetru (katetrs uz adatas, katetrs adatā)

Skalpelis

Šļirce

Vārsti adatas vai katetra noslēgšanai

Sterils maiss vai pudele punktāta evakuācijai

Adatturis, diegs ar adatu, šķēres un ķirurģiskā 
pincete

Asinsvadu spailes, piemēram, Moskīta spaile 

Instrumentu komplekts – traheostomijai ķirurģiskā 
ceļā

Punkcijas veikšana

Punkcijas veikšana, arī lai atvieglotu satura aspirāci-
ju. Katetru var atstāt dobumā, tas ir jāpiestiprina

Lai atvieglotu adatas/katetra ievadi, caur ādu tiek 
veikts neliels grieziens (šuvi nevajadzēs) vai lielāks 
grieziens (šuvi vajadzēs)

Aspirācija

Lai dobumā neiekļūtu gaiss

Ja pēc katetra evakuācijas vajadzēs uzlikt šuvi vai 
tiks atstāta drena

Lai paplestu audus un varētu ievietot drenu, 
piemēram, pleiras dobumā
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Daži ieteikumi

• Kā trauciņā ieliet sterilu šķīdumu skalošanai? 

1. Pārbaudīt flakona derīgumu, notīrīt korķi ar dezinfekcijas līdzeklī samērcētu salveti un 
atvērt 

2. Nelielu daudzumu šķīduma izliet konteinerā (lai novērstu iespējamo kontamināciju no 
pudeles kakliņa) 

3. Ieliet šķidrumu sterilajā trauciņā. Vēlams, lai trauciņš atrastos sterilā lauka malā

11.10. attēls. Sterilā šķīduma ieliešana trauciņā 

• Ko darīt, ja sterilajā laukā sagatavots viss manipulācijai nepieciešamais, bet punkcija tiks 
veikta nedaudz vēlāk, ārsts vēl apskata pacientu vai ir citi iemesli, kāpēc aprīkojums netiek 
izmantots nekavējoši? 

„Galdiņš”  obligāti jāapsedz ar sterilu pārklāju! Tad to var pārvietot gan telpas robežās, gan 
veikt citus darbus. 

• Kā uz „galdiņa” novietot nepieciešamo aprīkojumu? 

1. Ar sterilu instrumentu

2. Izslidinot nepieciešamo uz galdiņa un tad ar sterilu instrumentu vai uzvelkot sterilus 
cimdus, sakārtot nepieciešamajā secībā 

3. Uzvelkot sterilus cimdus, iepakojumus atver asistents

11.11. attēls. Aprīkojuma novietošana uz „galdiņa’’ ar sterilu instrumentu 
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11.3. Pārtrauktās šuves uzlikšanas tehnika

 Brūces apstrāde un šuvju uzlikšana ir komplicēts pasākums, jānovērtē gan pacienta 
vispārējais, gan brūces lokālais stāvoklis, var būt nepieciešama brūces skalošana, lokāla 
anestēzija, drenēšana utt. 

 Brūces slēgšanai ir divi galvenie mērķi

• Samazināt infekcijas risku

• Nodrošināt rētai estētisku izskatu 

 Šuvju uzlikšanai nepieciešams

11.5. tabula. Šuvju uzlikšanai nepieciešamie piederumi

11.12. attēls. Pārtrauktajai ādas šuvei nepieciešamie sterilie instrumenti

Nosaukums Lietojuma mērķis

Ķirurģiskā pincete Audu satveršana un noturēšana

Adatturis Adatas un diega satveršana, ieduršana audos

Adata ar diegu Audu sakļaušana

Grieznes Diega nogriešana

Sterili cimdi Aseptikas nodrošināšana

Sterils, fenestrēts autiņš Aseptikas nodrošināšana



Gredzenveida rokturi

Fiksējošais mehānisms

Satvērējzari
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 11.3.1. Darbs ar instrumentiem

 1. Adatturis 

 2. Adattura pareiza satveršana šuvju uzlikšanai 

• Gredzenveida rokturus tur ar īkšķi un zeltnesi

• Rādītājpirksts, vidējais un mazais pirksts – instrumenta stabilizēšanai 

 3. Ķirurģiskā pincete 

• Pinceti tur ar nedominantās rokas īkšķi un rādītājpirkstu 

• Censties ar pincetes zobiem nesavainot pacienta ādu
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 4. Šķēres jeb grieznes 

• Tur un stabilizē tāpat kā adatturi 

• Gredzenveida rokturus tur ar īkšķi un zeltnesi 

• Rādītājpirksts, vidējais un mazais pirksts – instrumenta stabilizēšanai 

 5. Diega iepakojuma atvēršana 

1. Atver diega ārējo iepakojumu un iekšējo novieto uz sterilā lauka 

2. Adatu no iepakojuma satver un izvelk ar adatturi 

 

11.13. attēls. Diega iekšējā
iepakojuma satveršana

2 31 4
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 6. Adatas ievietošana un turēšana ar adatturi

• Adata atrodas perpendikulāri adattura satvērējzariem, instrumenta fiksējošais mehā- 
nisms nostiprināts 

• Adata tiek satverta distālajā satvērējzaru trešdaļā 

• Nepareizi satverta adata, tieši pie satvērējzaru sākuma vienlīdzīga instrumenta bojāšanai 

• Adatas satveršana ar pašiem adattura satvērējgaliem veicina satvēruma nestabilitāti

 

 7. Adatas stāvoklis adattura satvērējzaros   

   

11.14. attēls. Adatas stāvoklis adattura satvērējzaros

 

☑
pareizi – ⅓ adatas uz diega 
pusi, ⅔ brīvas

☒☒
nepareizi – pārāk tuvu 
diegam

nepareizi – pārāk tuvu 
adatas galam
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 11.3.2. Informācija par šuvju veidiem 

 Šuves var būt atsevišķās un nepārtrauktās

11.15. attēls. Šuvju veidi37 

37 http://residentnet.com/locking.htm

Šuves Iedalījums Šuves vizualizācija

Atsevišķās šuves

Atsevišķās šuves 

Matrača šuves

Atsevišķās šuves  

Matrača šuves

Parastā atsevišķā šuve 

Horizontālā matrača 
šuve (atsevišķā) 

Vertikālā matrača šuve  
(Donati šuve) 
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„desu” šuve (angl. 
closed blanket suture)38

11.15. attēls. Turpinājums. Šuvju veidi
38 http://residentnet.com/locking.htm

Šuves Iedalījums Šuves vizualizācija

Nepārtrauktās šuves

Nepārtrauktās šuves

Nepārtrauktās šuves

Nepārtrauktās šuves

Parastā nepārtrauktā 
šuve 

Pirmo šuvi griezt 
mezglam pretējā pusē, 
pārējā arī 

Intrakutānā  jeb kos-
mētiskā šuve 

Nepārtrauktā matrača 
šuve
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11.3.3. Pārtrauktās šuves uzlikšanas tehnika

11.16. attēls. Pārtrauktās šuves uzlikšanas tehnika

Darbība

Brūces malas satveršana ar pinceti un adatas iedurša-
na perpendikulāri ādas virsmai 

Adatturis perpendikulāri brūcei 

Pirmā (dubultā mezgla sasiešana)

Pirmā (dubultā mezgla sasiešana)

Pirmā mezgla sasiešana

Ilustrācija
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11.16. attēls. Turpinājums. Pārtrauktās šuves uzlikšanas tehnika 

 

11.17. attēls. Ķirurģiskais mezgls – sasiešanas shēma

Darbība

Pirmā mezgla sasiešana

Otrā mezgla sasiešana

Otrā mezgla sasiešana

Otrā mezgla sasiešana 

Ilustrācija
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Svarīgi! 

• Fiksācijai nepieciešamo mezglu skaitu nosaka šuvju materiāla īpašības (2–7 mezgli )

• Ādas šuvēm adatu iedur un izdur vienādā attālumā no ādas brūces malās 

• Šuves liek vienādā dziļumā visas brūces garumā, nedrīkst palikt dobumi un kabatas 

• Mezgls nav tieši uz brūces

• Diegs jāsavelk tā, lai āda sakļaujas, bet ādas malas neiegriežas brūcē – “nepārvilkt”.  
Šuvju uzlikšana nedrīkst radīt papildu audu traumas pacientam

 11.4. Šuvju materiāls jeb diegi 

 Ideāla, visiem gadījumiem piemērota diega nav, tādēļ katrā klīniskajā situācijā ir jāiz- 
vērtē šuvju materiāla priekšrocības un trūkumi. 

 Šuvju materiāls tiek klasificēts

• pēc uzsūkšanās spējām – uzsūcas, neuzsūcas, 

• pēc izgatavošanas tehnoloģijas – multifilamenti (sastāv no vairākām šķiedrām) un mono- 
filamenti,  

• pēc materiāla – dabisks vai sintētisks. 

11.6. tabula. Šuvju materiālu raksturojums 

Firmas no-
saukums

Materiāls Uzsūcas/
neuzsūcas

Sintētisks/ 
dabisks

Multifilaments/
monofilaments

Lietojums Īpašības

Prolene

Dafilon 

Vicryl

polypropy- 
lene

polyamide 
polymers 

copolymer- 
glycolide 
un lactide 

neuzsūcas

neuzsūcas

uzsūcas

sintētisks

sintētisks

sintētisks

monofila-
ments

monofila-
ments

multifila-
ments

pārtrauktās 
ādas šuves, 
vaskulāras 
anas-
tamozes

intra-
kutānas, 
subkutānas 
šuves 

mazu 
asinsvadu 
liģēšana

minimāla 
iekaisuma 
reakcija, 
viegli 
izņemt 

elastīgs, 
viegli šūt 
un sasiet 
mezglus

uzsūcas 
56–70 
dienās 
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11.18. attēls. Multifilaments un monofilaments diegs

 Diegu izmēri 

 Diegu izmēri tiek izteikti ASV farmakopejā (United States Pharmacopeia (USP)) 
definētajā sistēmā – saucamajās “nullēs” jeb collas tūkstošdaļās 

(tievāki) 12/0 ------ 2/0 ---- 0 ------1 -----2-----3 (resnāki) 

 Piemēri diegu izmēra izvēlei

• Sejas āda 5/0–6/0

• Ekstremitātes 3/0–4/0 

• Citu ķermeņa daļu āda 2/0–3/0 

11.19. attēls. Diega un adatas iepakojums (svarīgākā informācija)

Diega izmērs

Diega materiāls

Derīguma termiņš
Adata 

(forma, 
asmeņa tips, 
loka garums)
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 Adatu klasifikācija

• pēc formas – liektas, taisnas

• pēc asmens tipa – apaļš, apaļi griezošs (maigiem audiem), griezošs, reversi griezošs 

11.20. attēls. Dažādi adatas asmeņu tipi

• Pēc loka garuma – ½–⅝  (daļa no riņķa līnijas garuma) 

11.21. attēls. Dažādi adatas loka garumi

S 1/8 riņķa līnijas 
V 1/4 riņķa līnijas 
D 3/8 riņķa līnijas 
H 1/2 riņķa līnijas 
F 5/8 riņķa līnijas 

F
H

D

V

S

Daļa no riņķa līnijas
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 11.5. Šuvju izņemšana

 Brūču slēgšanai izmanto šuves, skavas vai adhezīvos plāksterus. 

 Mērķis – izņemt ādas šuves no dzīstošas brūces, netraumējot jaunos audus.

11.22. attēls. Komplekts šuvju izņemšanai 

 

 Ja nav pieejams gatavs komplekts, var izmantot pārsiešanas komplektu vai uz sterila 
lauka novietot nepieciešamo, tajā skaitā instrumentus (sk.11.7.tab.)

11.7. tabula. Nepieciešamie ķirurģiskie instrumenti šuvju izņemšanai

 

Nosaukums Lietojuma mērķis

Sterils materiāls – salvetes un tupferi Brūces apstrāde ar dezinfekcijas līdzekli

Sterila pincete – anatomiskā Salvetes vai tupfera satveršana, brūces apstrāde

Sterila pincete – ķirurģiskā vai asinsvadu spaile Diega satveršana un pavilkšana

Skalpelis vai šķēres (asiem, smailiem galiem) Diega pārgriešana

Skavu noņēmējs, ja izmantotas skavas Skavu izņemšana
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Nepieciešams

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Nesterili cimdi 

• Komplekts šuvju izņemšanai 

• Sterils pārsējs 

• Konteiners infekciozajam materiālam 

• Optimāli: lampa, lai nodrošinātu pietiekamu apgaismojumu

Aprīkojuma sagatavošanā svarīgi!

 Pārbaudīt derīguma termiņu, iepakojuma veselumu!

 Pacienta sagatavošana un novērtēšana 

1. Informēt par  procedūras norisi, par to, ka tā nav sāpīga, bet var būt nepatīkama vai  
“velkoša” sajūta 

2. Pozicionēšana ērtā pozā – lai var piekļūt brūcei 

3. Pārbaudīt, vai nav datu par alerģiju pret procedūrā izmantojamajiem līdzekļiem 

4. Nodrošināt labu dabisko vai mākslīgo apgaismojumu 

 Darbība 

1. Izlasīt ārsta norādījumus par šuvju izņemšanas laiku 

2. Sagatavot darbam nepieciešamo aprīkojumu

3. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

4. Noņemt pārsēju, utilizēt to 

5. Novērtēt pacienta brūces stāvokli – vai nav iekaisuma pazīmju, infekcijas, ieaugušas 
šuves, kā noris dzīšanas process

6. Veikt cimdu maiņu un roku higiēnu – ieteicams solis aseptikas nodrošināšanā 

7. Notīrīt brūci ar ādas dezinfekcijas līdzekli 

8. Ar pincetes vai asinsvadu spailes satvērējzariem uzmanīgi pacelt diegu pie mezgla, 
pavilkt uz āru, lai ir saredzama diega daļa, kas bijusi zemādā, pārgriezt diegu, izvilkt (sk. 
attēlu 11.23.)
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Svarīgi!

 Diegs jāizvelk tā, lai tā virspusējā (redzamā) daļa nesaskartos ar zemādas audiem, 
lai novērstu potenciālo  audu kontaminācijas risku.39

9. Izņemt visas vai daļu no šuvēm, piemēram, katru otro. Izņemtās šuves novietot uz 
marles salvetes, lai varētu novērtēt izņemto šuvju veselumu (vai ir izņemts viss diegs) 

10. Apstrādāt brūci ar povidona jodu vai citu ādas dezinfekcijas līdzekli 

11. Uzlikt sterilu pārsēju 

12. Utilizēt aprīkojumu, veikt roku higiēnu

13. Dokumentēt procedūru

11.23. attēls. Šuves izņemšana

Svarīgi!

• Šuvju izņemšanas laiku ietekmē tādi faktori kā pacienta vecums,  brūces atrašanās 
vieta, audu noslogojums tajā, audu dzīšanas process. 

• Visbiežāk šuves izņem:  seja 3.–5. diena, krūškurvis, vēders 8.–10. diena; mugura 12.– 
14. diena, locītavas, plaukstas 10.–14. diena.

• Šuvju izņemšana no brūcēm ar multipliem riska faktoriem un lēnu dzīšanu ir ap 20. 
dienu, brūces apakšējās ekstremitātēs, pacienti ar CD, gados veci pacienti, hronisku 
kortikosteroīdu lietošana pēc 15. dienas. 

• Ja 5–7 dienu laikā zem šuvēm nav redzamas dzīšanas pazīmes, tad šuves nedrīkst 
izņemt – jāziņo ārstam.

• Jāinformē pacients, ka dušā vēlams mazgāties ne ātrāk kā  pēc 1–2 dienām kopš šuvju 
izņemšanas, ja brūce ir sausa un dzīšanas process noris sekmīgi. 

39 http://www.mdpulp.com/2015/11/suture-removal-md-pulp/
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 Skavu izņemšana

 Brūci var noslēgt arī ar skavām. Tiek izmantota speciāla ierīce, ko sauc par skavotāju. 
Tas ir vienkāršs un ērti lietojams. Skavas izgatavotas no augstas kvalitātes nerūsējoša 
tērauda. Skavošanas pluss ir  ātrums, kas palīdz saīsināt šūšanas laiku un ļauj izvairīties 
no šķērsinficēšanās ar infekcijas slimībām. Brūces noslēgšanu ar skavām var raksturot ar 
audu pazeminātu reakciju, plānāku pēcoperācijas rētu un ātrāku  brūces sadzīšanu. Pēc 
griezuma sadzīšanas skaviņu izņemšana ir nesāpīga un ērta. Piemēro brūču slēgšanai 
operācijas zālē un dzemdību nodaļā, ātrās palīdzības nodaļā, ambulatorajā ķirurģijā, 
klīnikā un ārstu praksēs.40

 Skavu izņemšana

1. Ar speciālu tam paredzētu instrumentu

2. Ja nav instrumenta – ar divām asinsvadu spailēm 

11.24. attēls. Knaibles regulāro un plato skavu noņemšanai

11.25. attēls. Skavu izņemšana

40 http://www.santaks.lv/index.php?c0=76622&c1=76766
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 Adhezīvie plāksteri (piemēram, Askina Strip) 

 Adhezīvie plāksteri ir alternatīvs brūču slēgšanas materiāls. Paredzēts virspusēju 
brūču slēgšanai un kā palīglīdzeklis lielāku brūču slēgšanai, lai panāktu kosmētisku efektu.   

11.26. attēls. Ar Askina Strip slēgta brūce 

Nodaļā  „Sagatavošanās ķirurģiskajām manipulācijām un 
instrumenti” lietotie jēdzieni 

1. Adhezīvs – aģents adhēzijas uzlabošanai 

2. Adhēzija – molekulāra saistība starp divu kontaktā esošu cietvielu vai šķidrumu saskar-
virsmām

3. Brūce – ievainota audu vieta 

4. Drena – caurule šķidruma izvadīšanai no organisma dobuma

5. Mandrēna – stieple, ar ko novērš mīksto katetru lokanību, ievadot tos ķermeņa dobumos

6. Multipls – tāds, kas noris vairākās ķermeņa daļās 

7. Punkcija – ķermeņa dobuma, asinsvada vai orgāna sienas pārduršana ar dobo adatu 
diagnostikas vai ārstēšanas nolūkā 

8. Punktāts – ar punkciju iegūts materiāls 



Nodaļā  „Sagatavošanās ķirurģiskajām manipulācijām un 
instrumenti” izmantotie literatūras avoti

1. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

2. Edlich R. Surgical Knot Tying Manual. Third Edition, p. 99

3. Kapickis M., Gaile A., Antoņēviča L., Jakovicka D. Mūsdienīgas brūču aprūpes nodroši- 
nāšana – Medicīnas Apgāds, 2010, 11.–14. lpp.

4. Ķirurģija J. Gardovska redakcijā – Rīga, RSU, 2013, 224.–227. lpp.

5. Mackay–Wigga J. Suturing Techniques Technique – 2016

6. Singh R., Hawkins W. Sutures, ligatures and knots// Surgery (Oxford), 2017, vol 35, issue 4, 
p. 185–189

7. Wayne W., LaMorte M.  Basics of Wound Closure and Healing – https://www.bumc.bu.edu/
surgery/training/technical-training/suturing-basics/

8. Козлов B.,Большов A.  Кожный шов –  Минск , БГМУ, 2015, c. 17 

9. http://www.mdpulp.com/2015/11/suturing-techniques-md-pulp/

10. Pocket guide to suture materials, teckniques and knots – Serag Wiessner, p. 76 

11. Randall T. Essentials of Skin Laceration Repair// Am Fam Physician. 2008 Oct 15;78(8):945–
951

12. http://www.aafp.org/afp/2008/1015/p945.html

13. http://www.santaks.lv/index.php?c0=76622&c1=76766

14. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.

15. http://www.tezaurs.lv/
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12. Medikamentu un šķīdumu ievilkšana (aspirācija) šļircē

☑ Latīniski – asepticus 
☑ Angliski – aseptic 
☑ Krieviski – асептика

12.1. Aseptiska bezpieskārienu tehnika

 Aseptiskā bezpieskārienu tehnika (angliski ANTT – aseptic non-touch technique) me- 
dikamentu ievilkšanai, darbības
1. Veikt  roku higiēnu
2. Notīrīt plastmasas vai metāla paplāti ar šim mērķim paredzētu, alkoholu saturošu dezin- 
fekcijas līdzekli
3. Sagatavot nepieciešamos medikamentus, šļirces, adatas 
4. Veikt roku dezinfekciju, uzvilkt cimdus 

 Darbība medikamenta aspirācijai 

 1. Atvērt šļirces iepakojumu  

 2. Izņemt šļirci no iepakojuma, satverot aiz virzuļa, bet nepieskaroties uzgalim, un

a) pievienot adatu,  

  

b) adatu atstāt sterilajā iepakojumā 

 

1

2a

2b
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 3. Aspirēt medikamentu

a) no ampulas vai flakona 
ar šļirci un adatu,

b) no flakona ar bezadatu sistēmas palīdzību

  

 

 4. Noslēgt šļirci ar  injekciju adatu vai sterilu korķi

  

 5. Novietot to paplātē

 

 6. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu  

 

12.1. attēls. Aseptiskā bezpieskārienu tehnika medikamentu ievilkšanai (aspirācijai) šļircē

3a

3b

4

5



[ 154 ]

 Ar rokām nedrīkst pieskarties

12.2. attēls. Kur nedrīkst pieskarties ar rokām medikamenta ievilkšanas laikā 

 Medikamenta aspirācijai no ampulas var izmantot

1. Injekciju adatu

2. Filtrējošo adatu – pasargā no stikla gabaliņu iekļūšanas šļircē 

3. Aspirācijas filtru ar salmiņu – pasargā no kontaminācijas, atvieglo aspirāciju41  
Aspirācijas filtrs ar salmiņu

  

Filtrācijas adata  

12.3. attēls. Aspirācijas filtrs ar salmiņu un filtrācijas adata

Svarīgi!
 Aspirācijas adatu nedrīkst izmantot injekcijas veikšanai.

41 http://www.safeinfusiontherapy.com/

Šļirces uzgalim

Adatas metāla daļai, 
rumbas augšējai daļai
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12.2. Ampulu veidi

 1. Stikla 

  1. VIBRAC sistēmas

  2. OPC (one-point cut) 

 2. Polietilēna, tajā skaitā arī ar vītni

12.4. attēls. Ampulu veidi (VIBRAC, OPC un polietilēna)

 12.2.1. Medikamenta aspirācija no ampulas 

 Nepieciešams 

• Ordinētais medikaments

• Sterila salvete

• Dezinfekcijas līdzekļi – ampulai, paplātei, rokām

• Šļirce un adata/adatas. Jāatzīmē, ka dažām polietilēna ampulām medikamenta aspirācijai 
nav vajadzīgas palīgierīces 

• Tvertne izlietotajam aprīkojumam un asajiem priekšmetiem 

 Optimāli

• Dezinficējama šālīte (paplāte) 

• Korķis šļirces noslēgšanai 

VIBRAC ampulas veids OPC ampulas veids Polietilēna ampulas veids
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 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, ja nepieciešams – uzvilkt cimdus 

2. Viegli piesist pie ampulas kakliņa, lai  viss medikaments ieplūstu  ampulas korpusā

3. Ap ampulas kakliņu aptīt sterilu, dezinfekcijas līdzeklī samērcētu salveti

4. Stikla ampulām - nolauzt ampulas kakliņu virzienā prom no sevis. Polietilēna ampulām 
pagriezt ampulas kakliņu 180º leņķī (pēc vajadzības) 

5. Novietot ampulu uz tīras virsmas 

6. Aseptiski atvērt šļirci, pievienot tai adatu/filtrācijas adatu/aspirācijas salmiņu, to ievie- 
tot ampulā tā, lai adatas gals būtu zem šķidruma līmeņa 

7. Aspirēt šļircē medikamentu

8. Kad aspirēta vajadzīgā deva, izvilkt adatu no ampulas un viegli piesist šļirces korpusam, 
lai gaiss sakrātos pie uzgaļa, un izvadīt ārā 

9. Nomainīt adatu pret injekciju adatu vai korķi šļirces noslēgšanai 

10. Šļirci ievietot paplātē (šālītē), ja nepieciešams – marķēt tās saturu 

12.5. attēls. Medikamenta ampulas  atvēršana

2 31
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Svarīgi! 

1. Ja medikamentu nepieciešams atšķaidīt, šļircē vienmēr vispirms ievelk atšķaidītāju 
(0,9% NaCl, 5% glikozi) un tikai tad medikamentu. 

2. Medikamenta nosaukumu, devu, derīgumu pārbauda,  paņemot no glabātavas, pirms 
aspirēšanas šļircē un vēlreiz pirms ampulas utilizēšanas. 

3. Lai novērstu kontamināciju, ar adatu nedrīkst pieskarties ampulas ārpusei. 

12.2.2. Medikamenta aspirācija no flakona

1. Pirms šķīduma ievilkšanas šļircē jādezinficē flakona gumijas aizbāžņa ārējā daļa.

2. Izmanto vienas vai vairāku devu flakonus, kuros medikamenti var būt šķidrā vai pulvera 
formā (pirms tam jāatšķaida).  

3. Aspirāciju var veikt ar injekciju adatu vai bezadatu sistēmu. 

4. Bezadatu sistēmas sastāv no vārsta, filtriem un caurdūrējadatas. Pašnoslēdzošie vārsti 
pirms savienošanas ar šļirci ir jādezinficē.

Svarīgi! 

 Vienas devas flakoni ir paredzēti lietošanai tikai vienam pacientam!

   

12.6. attēls. Bezadatu sistēma 
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Nepieciešams

• Pacientam ordinētais medikaments 

• Šļirce 

• Adata medikamenta aspirācijai – injekciju adata, filtrācijas adata, bezadatu sistēma

• Dezinfekcijas līdzeklis un sterils materiāls 

• Dezinficējama paplāte  

• Cimdi 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Tvertne izlietotajam aprīkojumam un asajiem priekšmetiem

Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Vizuāli pārbaudīt medikamentu – tā nosaukumu, derīguma termiņu, vizuāli konsta- 
tējamas neatbilstības (neatbilstoša krāsa, izgulsnējumi u.c.)

3. Noņemt flakona virsējo  korķi, dezinficēt iekšējo, pagaidīt, līdz nožūst. Ja flakona korķis 
pēc aizsargfolijas noņemšanas ir sterils, dezinfekcija nav jāveic

4. Aseptiski atvērt šļirci, pievienot adatu

5. Ar adatu caurdurt flakona korķi, ja nepieciešams – flakonu apgriezt otrādi un aspirēt  
medikamentu 

6. Kad aspirēta vajadzīgā deva, neatvienojot adatu no šļirces, izvilkt adatu no flakona

7. Viegli piesist šļirces korpusam, lai gaiss sakrātos pie uzgaļa

8. Nomainīt adatu pret injekciju adatu

9. Šļirci ievietot paplātē, ja nepieciešams – marķēt tās saturu 

 

12.7. attēls. Medikamenta aspirācija no flakona



 12.2.3. Darbība, ja izmanto bezadatu sistēmu 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Pārbaudīt medikamentu 

3. Noņemt flakona virsējo  korķi un dezinficēt iekšējo korķi, pagaidīt, līdz nožūst.  Ja flakona 
korķis pēc aizsargfolijas noņemšanas ir sterils, dezinfekcija nav jāveic

4. Atvērt bezadatu sistēmas iepakojumu, noņemt aizsargapvalku no caurdūrējadatas un 
iedurt to flakonā 

5. Aseptiski atvērt šļirci, izņemt no iepakojuma un pievienot bezadatu sistēmai (sk. 
12.1.attēlu – aseptiska bezpieskārienu tehnika) 

6. Apgriezt flakonu otrādi un aspirēt vajadzīgo medikamenta daudzumu 

7. Atvienot šļirci un noslēgt šļirci ar adatu vai korķi

8. Aizvērt bezadatu sistēmas vāciņu. Ar pašnoslēdzošos vārstu to darīt nav nepieciešams

12.8. attēls. Bezadatu sistēmu izmantošana

Nodaļā  „Medikamentu un šķīdumu ievilkšana (aspirācija) šļircē”  
lietotie jēdzieni 

1. Ampula - noslēgta caurulīte zāļu sterilai uzglabāšanai

2. Medikaments - līdzeklis slimības ārstēšanai, profilaksei vai diagnostikai, zāles

Nodaļā „Medikamentu un šķīdumu ievilkšana (aspirācija) šļircē” 
izmantotie literatūras avoti

1. Lippincott’s nursing procedures, sixth edition – Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

2. UCL Hospitals Injectable Medicines Administration Guide, third edition: Pharmacy Depart- 
ment university College London  Hospitals – Wiley-Blackwell, 2010, p.  348 

1 2 3
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13. PERIFĒRAIS VENOZAIS KATETRS

☑ Latīniski – catheresatio intravenosa
☑ Angliski – peripheral intravenous catheter
☑ Krieviski – периферический венозный катетер

13.1. Perifērā venozā katetra raksturojums  

 Perifērā venozā katetra (turpmāk tekstā – PVK) ievietošana ir viena no stacionārā 
visbiežāk lietotajām procedūrām asinsvadu pieejas nodrošināšanā. Ja netiek izmantota 
pareiza PVK ievietošanas, savienošanas un noslēgšanas tehnika, pastāv  flebīta, asins strau- 
mes infekcijas attīstības risks. Ja netiek izmantoti PVK ar aizsargmehānismu, ir iespējams 
savainoties ar metāla adatas aso galu. Praksē pieejami dažādu izmēru (no 14 līdz 24G), 
materiālu un uzbūves PVK (ar un bez injekciju porta).  

 PVK sastāvdaļas

• Nerūsējoša tērauda plānsienu metāla adata

• PUR, RTG kontrastējošs katetrs ar četrām gareniskām RTG kontrastējošām joslām, atrau- 
matisku galu

• Spārniņi katetra fiksācijai

• Pašaizveroša injekciju porta noslēdzējs

• Atbalsta plāksne katetra ievadīšanai vienas rokas tehnikā

• Uzskrūvējams korķis

• Asins plūsmas vizualizācijas kamera

13.1. attēls. PVK bez injekciju porta

asins plūsmas vizualizācijas kamera

adata

Luer tipa savienotājs

katetrs/kanile
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13.2. attēls. Perifērā venozā katetra sastāvdaļas

 PVK izmantošanas pozitīvie aspekti 

• vienkārša ievietošanas tehnika 

• mazāk traumatisks pacientam nekā centrālais venozais katetrs (CVK)

• lētāks nekā CVK

 PVK izmantošanas negatīvie aspekti 

• ierobežots lietošanas laiks 

• infekcijas risks

• flebīta attīstības risks 

• viens lūmens

 PVK ievietošanas mērķis – īslaicīga venozās pieejas nodrošināšana 

 PVK ievietošanas indikācijas

• Šķīdumu ievade – infūzijas 

• Asins produktu transfūzijas

• Medikamentu ievade 

• Kontrastvielas ievade

• Operācija 

injekcijas ports

adata

injekcijas ports

katetrs/kanile

korķis

spārniņi �ksācijai

spārniņi �ksācijai

atbalsta plāksne
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 PVK ievietošanas kontrindikācijas

• Lokāls iekaisums

• Lokālas hematomas 

 PVK ievietošanas komplikācijas 

• Lokālas

• Sistēmiskas

13.1. tabula. PVK ievietošanas iespējamās komplikācijas

Lokālas Iespējamais iemesls

Flebīts Mehānisks, ķīmisks kairinājums, aseptikas neievērošana

Infiltrācija Šķīdums tiek ievadīts apkārtējos audos. Iespējamās pazīmes – sāpes,  
pietūkums, samazinās infūzijas ievades ātrums, āda „piespīlēta”, 
vēsāka

Dislokācija PVK nav labi fiksēts

Ekstravazācija Apkārtējos audos nokļūst kairinošs līdzeklis. Pazīmes – tādas pašas kā 
pie infiltrācijas + čūlas, nekroze, apsārtums, durstīšanas sajūta

Oklūzija

Vēnas kairinājums un sāpes PVK 
ievades vietā

Hematoma

Vēnas spazma

Tromboze

Nerva bojājums

Sistēmiskas

Infekcija (bakterēmija)

Alerģiska reakcija

PVK nav izskalots, pacientam ir pastiprināta koagulācija, katetrā un 
i/v sistēmā iekļuvušas asinis

Šķīdums ar augstu, zemu pH, augstu osmolaritāti

Punkcijas laikā bojāta vēnas sieniņa

Šķīdums vai medikaments kairina vēnas sieniņas, tiek ievadīts pārāk 
auksts šķīdums,  liels ievades ātrums (šķīdums istabas temperatūrā)

Endotēlija bojājums

Punkcijas laikā

Iespējamais iemesls

Nav ievērota aseptika, biofilmu veidošanās uz katetra sieniņām

Individuāla jutība pret katetra, pārsēja materiālu
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13.2. PVK ievietošanas jeb punkcijas vietas izvēle un 
novērtēšana

 Vēnas ir tilpuma asinsvadi, tās var izplesties un sarauties, ja samazinās cirkulējošā 
šķidruma tilpums, aukstumā, stipra emocionālā stresa laikā. Punkcijas vietas jāizvēlas, 
izvērtējot klīnisko situāciju.

1. Vai PVK ievietošana ir saistīta ar neatliekamu situāciju? Pacientam ar politraumu 
un  lielu asins zudumu svarīgi ir pēc iespējas ātrāk nodrošināt venozo pieeju, tādēļ izvēlas 
vieglāk punktējamu vēnu. Pacientam ar pneimoniju, stabilu vispārējo stāvokli izvēlas vēnu 
nedominantajā rokā, tālāk no locītavas.

2. Vai i/v terapija ir paredzēta ilgstoši vai īslaicīgi? Ja terapija paredzēta vairāk nekā 
nedēļu, tas nozīmē, ka PVK būs jāievieto atkārtoti un punkcijas jāsāk no plaukstas vēnām.

3. Vai jāievada potenciāli kairinošs medikaments? Ir liels flebīta attīstības risks, labi 
būtu izvēlēties pēc iespējas lielāka diametra vēnu. 

4. Kāds ir pacienta vēnu stāvoklis? Skleroze, flebīts, hematomas, vēnas pildījums, vizuali- 
zācija – aspekti, kas ietekmē PVK ievietošanas iespējas.

5. Vai pacients ir gatavs sadarboties? Ja pacients ir bez samaņas, agresīvs,  jāizvēlas tāda 
PVK ievietošanas vieta, kurā katetru var ērti fiksēt un ir mazāks risks tā dislokācijai. 

 Rokā ir divas galvenās zemādas vēnas – rokas garā ādas vēna v. cephalica (īkšķa pusē) 
un rokas īsā ādas vēna – v. basilica (mazā pirkstiņa pusē), abas sākas plaukstas dorsālajā 
virsmā no venozā tīklojuma. Plaukstas virspusē ir dorsālās metakarpālās vēnas.

   

13.3. attēls. Rokas vēnu anatomija 

Īsā rokas ādas vēna 

Garā rokas ādas vēna 

Mugurējais venozais loks

Mugurējā virsma Priekšējā virsma 

Garā rokas ādas vēna

Garā rokas ādas vēna

Īsā rokas ādas vēna

Mediālā elkoņa vēna 



Ieteikumi punkcijas vietas izvēlei 

1. Nedominantā rokā, nelikt locītavas tuvumā, atloku virsmās, vēlams izmantot apakš- 
delma vēnas.

2. Izvairīties no PVK ievietošanas rokā, kurā regulāri tiek noteikts arteriālais asinsspiediens.

3. Nelikt PVK pusē, kurā veikta ķirurģiska ārstēšana (piemēram, mastektomija, endo-
protezēšana u.c.).

4. Ja būs nepieciešama ilgstošāka terapija,  sāk ar distālajām vēnām, virzoties proksimāli. 

5. Kāju vēnas – liels trombozes, tromboflebīta risks, audu bojājums, jo  šeit ir lēnāka asinsrite. 

6. Metakarpālās, plaukstas laterālā virsma – bieži labi vizualizējamas, grūti stabilizējamas 
vēnas. Nosliece uz oklūziju, infūzu radītu vēnu bojājumu.  Nerva bojājuma risks. 

7. Ja pacientam ir nieru mazspēja – v. cephalica saudzē, jo to vajadzēs dialīzes šuntam, 
fistulai.

8. Akūtā situācijā pieļaujama nepilnīga aseptikas ievērošana, bet PVK ir jāizņem pēc iespē-
jas ātrāk, maksimums – 24 stundu laikā. 

9. Ja terapija paredzama ilgāk nekā sešas dienas, vēlams izvēlēties midline katetru vai caur 
perifēro vēnu ievadītu CVK (PICC) (O’Grady 2011). PICC distālais gals ievietots vena cava.  
Midline ir apmēram 20 cm garš virs vai zem elkoņa locītavas ievadīts katetrs. 

13.2. tabula. Ieteikumi katetra izmēra izvēlei

14–16G 18–20 G 20 G 22–24G

Viskozu šķīdumu 
ievade.

Nepieciešama ātra 
infūzija.

Liela tilpuma ievade.

Asins produktu 
infūzija.

Pacients ar politrau-
mu (vēlams uzreiz 
nodrošināt 2 PVK).

Kristaloīdu ievade.

Intermitējošas infūzi-
jas.

Eritrocītu masas trans-
fūzija.

Ķirurģiskas operācijas 
laikā.

Minimālais izmērs par-
enterālajai barošanai.

Kristaloīdu ievade.

Intermitējošas infūzi-
jas.

Intermitējoša medika-
mentu, infūzu ievade.

Pacienti ar trauslām 
vēnām.
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13.3. PVK ievietošanai nepieciešamā aprīkojuma izvēle un 
sagatavošana

 PVK ievietošana jāveic gan pacientam, gan ārstniecības personai drošā vidē. Tādējādi, 
pēc vēnas punkcijas vietas un atbilstoša katetra izvēles ir jāsagatavo nepieciešamais aprī-
kojums. 

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Nesterili cimdi 

• Acu aizsargs, maska – ja ir asins izšļakstīšanās risks 

• Venozais žņaugs 

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• Sterils materiāls 

• Vairāku izmēru PVK

• Konteiners asajiem priekšmetiem

• Konteiners infekciozajiem atkritumiem

• Sterils PVK fiksācijas pārsējs (“biksītes”)

• Šļirce katetra skalošanai ar Sol. 0,9% NaCl

• Marķieris 

• Ja nepieciešams – i/v sistēma, medikamenti

• Optimāli – mitrumu uzsūcošs autiņš

• Nesterila medicīniskā elastīgā tīklveida saite

• Šķēres 

 Nepieciešamos līdzekļus var novietot uz tīras pārvietojamā posteņa virsmas vai ielikt 
šālītē, lai procedūras laikā varētu ievērot aseptikas principus. 

 Pacienta ādas sagatavošana punkcijai un dezinfekcija 

 Pēc aprīkojuma sagatavošanas paredzētās punkcijas vietā tiek veikta ādas novēr- 
tēšana. Ja pacienta āda ir vizuāli netīra, tā jāmazgā ar ūdeni un ziepēm. Apmatojums ar 
ķirurģisko razētāju jālikvidē tieši pirms procedūras. 
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 Ieteicamie ādas dezinfekcijas līdzekļi

1. 2% hlorheksidīna glukonāts vai  0,5–1% hlorheksidīns  + 70% alkohola šķīdums

2. 70% alkohola šķīdums

3. 10% povidona jods 70% alkohola šķīdumā – žūšanas laiks 2 min 

4. 7,5% un 10% povidona jods ūdens šķīdumā 

 Punkcijas vieta jādezinficē 10 x 10 cm lielā laukumā, ekspozīcijas laiks vismaz 30 
sekundes. Apstrādi var veikt vai nu ar cirkulārām kustībām, vai virzienā no centra uz perifē- 
riju. 

 Lokālā anestēzija

 Tiek veikta pieaugušajiem, ja paredzēts ievietot liela izmēra katetru (14–16G). Anes- 
tēzijai izmanto EMLA (amīdu tipa vietējās anestēzijas līdzekļi) un citus lokālās anestēzijas 
līdzekļus.

13.4. Darbības PVK ievietošanai

1. Sagatavot un pārbaudīt nepieciešamo aprīkojumu 

2. Identificēt pacientu

3. Izskaidrot procedūras norisi un mērķi 

4. Veikt roku higiēnu,  ja nepieciešams – uzvilkt cimdus 

5. Pozicionēt pacientu – sēdus ar atbalstītu roku vai guļus 

6. Uzlikt žņaugu 10–15 cm virs potenciālās punkcijas vietas, vizuāli un palpējot novērtēt 
vēnas stāvokli

7. Atlaist žņaugu, novilkt, utilizēt cimdus. Žņaugu neturēt ilgāk kā trīs minūtes! 

8. Ārstniecības personai veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

9. Aseptiski atvērt nepieciešamo aprīkojumu, sagatavot darbības lauku

10. Zem pacienta rokas novietot autiņu

11. Uzlikt žņaugu 

12. Dezinficēt pacienta ādu, ļaut tai nožūt 
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13. Noņemt aizsargapvalku no katetra un vizuāli novērtēt tā veselumu 

14. Ar vienu roku stabilizēt pacienta vēnu un nedaudz iestiept ādu, ar otru veikt punkciju 
apmēram 30–45 grādu leņķī.  Mainīt leņķi un, kad katetra atpakaļplūsmas kamerā parādās 
asinis, to vēl par 2–3 mm ievadīt tālāk

 

13.4. attēls. PVK ievietošana

15. Atlaist žņaugu, zem katetra rumbas palikt sterilu salveti

16. Katetru bīdīt uz priekšu, adatu vilkt ārā un utilizēt konteinerā asajiem priekšmetiem

17. PVK izskalot un noslēgt vai  pievienot sistēmu

18. Ja nepieciešams, ādu ap katetru notīrīt, dezinficēt, ļaut tai nožūt un uzlīmēt pārsēju

19. Uz pārsēja uzrakstīt tā uzlikšanas datumu un laiku

20. Virs katetra uzlikt salveti un fiksēt  (ja nepievieno i/v sistēmu) –  ieteicams 

21. Utilizēt aprīkojumu

22. Dokumentēt PVK ievietošanas procedūru – datumu, PVK izmēru, vēlams – vēnu    

13.5. attēls. PVK ievietošana

1 2
2nd

1st

3



“Neaizskaramā” PVK daļa

“Neaizskaramā” PVK daļa
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Svarīgi!

• Ja PVK netiks lietots uzreiz – tas ir jāizskalo un jānoslēdz 

• Roku higiēna ir nepieciešama pirms un pēc katetra ievades vietas palpācijas 

• Pēc ādas dezinfekcijas katetra ievades vietas palpācija nav pieļaujama! 

• Veicot PVK ievietošanu, nedrīkst pieskarties katetra kanilei un Luer tipa uzgaļa lūmenam!

13.6. attēls.  “Neaizskaramās” PVK daļas 

• Ja nav žņauga, var izmantot sfigmomanometra manšeti, bet jāatceras, ka vajadzīgs veno- 
zais, nevis arteriālais žņaugs

• Asins analīzes drīkst ņemt tikai no liela diametra vēnām un tūlīt pēc katetra ievietošanas. 
Nedrīkst ņemt asinis uz sterilitāti, jo ir palielināts kontaminācijas risks

• Katetru un katetra ievades vietu nedrīkst mērcēt ūdenī. Ja nepieciešama mazgāšanās – 
PVK jāpasargā no samirkšanas

 

13.7. attēls.  Asins plūsmas kontrole, izņemot adatu 

4
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 13.4.1. Pacienta izglītošana

 Pacients jāinformē

• Par procedūras norisi un mērķi – vēnā tiks ielikts neliels katetrs, kas tur pāris dienas paliks, 
jo nepieciešams ievadīt medikamentus, šķidrumu. Procedūra nav sāpīga, tomēr dūrienu 
var just

• Par infekcijas pazīmēm – ja katetra ievades vietā vai pa vēnas gaitu parādās sāpes, 
redzams apsārtums – tūlīt jāziņo ārsta palīgam vai māsai

• Par pārsēju – par maiņas biežumu, par to, ka pārsējam cieši jāpieguļ katetram un to 
nevajag aiztikt ar  rokām. Ja pārsējs kļūst mitrs, netīrs, vaļīgs – jāziņo ārsta palīgam vai māsai

• Par higiēnas ievērošanu – katetram nedrīkst pieskarties, it īpaši ar nemazgātām rokām. 
Mazgājoties katetra ievietošanas vietu nedrīkst saslapināt 

Svarīgi!

 Ja ir grūtības vizualizēt vēnu

• PVK var ievietot ultrasonogrāfijas kontrolē 

• Var lietot ierīci, kas vizualizē vēnas ar infrasarkanās gaismas palīdzību 

  

13.8. attēls. Vēnu vizualizācija ar infrasarkano gaismu

 13.4.2. PVK fiksācijas pārsējs, tā maiņa

1. Prasības pārsējam – tam jābūt sterilam, puscaurlaidīgam,  pilnībā jānosedz katetra ieejas 
vieta un jāstabilizē katetrs.

2. Ja pacients pastiprināti svīst, asiņo katetra ievades vieta, vēlams lietot marles pārsējus, 
līdz pacienta stāvoklis uzlabojas. 
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3. Nelietot lokāli antibiotikas saturošas ziedes, krēmus, jo tas veicina rezistences un sēņu 
infekcijas attīstību. 

4. Pieejami dažādu izmēru un materiālu PVK pārsēji – gan necaurspīdīgi, gan caurspīdīgi, 
to skaitā ar hlorheksidīna gelu („spilventiņu”), kas kalpo kā papildu infekciju kontrole, 
nodrošinot nepārtrauktu ādas dezinfekciju,  jo  70% gadījumu infekciju rada Staphylococcus 
epidermidis.

   

13.9. attēls. Caurspīdīgais pārsējs katetra fiksācijai

 Indikācijas katetra fiksācijas pārsēja maiņai 

• Pārsējs ir mitrs 

• Pārsējs ir netīrs 

• Pārsējs ir vaļīgs, nepilda savas funkcijas 

• Marles pārsējus  maina ik pēc divām dienām 

• Caurspīdīgo pārsēju maina ik pēc septiņām dienām 

 Nepieciešamais katetra fiksācijas pārsēja uzlikšanai vai maiņai

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• Pārsējs 

• Sterils materiāls – salvetes 

• Konteiners izlietotajam aprīkojumam 

• Sol. 0,9% NaCl – ja nepieciešama katetra un katetra ieejas vietas notīrīšana 
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 13.4.3. Darbības fiksācijas pārsēja uzlikšanai vai maiņai

1. Identificēt pacientu 

2. Izskaidrot procedūru 

3. Veikt roku higiēnu 

4. Atvērt sterilos iepakojumus

5. Uzvilkt cimdus 

6. Uzmanīgi noņemt veco pārsēju un ar  nedominanto roku fiksēt/stabilizēt PVK katetru 
pie uzmavas, lai novērstu tās dislokāciju, bet nepieskarties katetra ieejas vietai. Vispirms 
atlīmēt pārsēja daļu pie katetra spārniem, tad  – pie ieejas vietas ādā 

7. Novērtēt, vai katetra ievades vietā nav infekcijas pazīmju 

8. Notīrīt PVK ieejas vietu ar antiseptisku līdzekli, piemēram, ar hlorheksidīnu, 30 sekundes. 
Pagaidīt, kamēr virsma nožūst. Ja redzamas asinis vai cita veida piesārņojums, tad pirms 
antiseptiskā līdzekļa izmantošanas pacienta āda un katetrs jānotīra ar sterilu Sol. 0,9% NaCl 

9. Fiksēt katetru ar speciālām ierīcēm, pārsēju

10. Marķēt pārsēju – maiņas laiks un datums 

11. Utilizēt izlietoto aprīkojumu, cimdus

12. Veikt roku higiēnu

13. Dokumentēt procedūru

13.5.  Katetra noslēgšana 

 Gadījumā, ja infūzija vai medikamentu ievade nav nepieciešama, katetru var noslēgt, 
izmantojot vienu no metodēm (sk.13.10. attēlu).

• Ievietojot mandrēnu – tiek ražotas atbilstoši katetra izmē- 
ram, pēc krāsu koda. PVK izskalo ar sterilu Sol. 0,9% NaCl un 
tajā ievieto mandrēnu. Kad nepieciešama venozā pieeja – 
mandrēnu izvelk un utilizē. 

• Ar Luer tipa korķi – PVK izskalo ar sterilu Sol. 0,9% NaCl un 
pieskrūvē vienreiz lietojamo korķi. Pieejami korķi ar un bez 
iestrādātas membrānas  injekcijai. 
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• Ar bezadatas intravenozās pieejas vārstu, kas noslēgts 
ar membrānu un nodrošina slēgtu sistēmu – pirms katras 
lietošanas reizes vārsta savienojuma vieta jādezinficē 15–30 
sekundes ar alkoholu saturošu, alkoholu un hlorheksidīnu 
saturošu dezinfekcijas līdzeklī piesūcinātu salveti. Dezin- 
fekcijai izmanto divas salvetes; ar vienu salveti veic ierīces 
dekontamināciju, ar otru – dezinfekciju. Abas darbības ir 
jāveic, notīrot vārsta virsmu un vītni ar rotējošām kustībām. Šo 
sistēmu pievieno katetram, tā nav jāpieliek vai jānoņem pēc 
katras infūzijas. Šo vārstu dezinfekciju var veikt, arī izmantojot 
pasīvās dezinfekcijas metodi ar uzgali, kura sūklis piesūcināts ar 
70% izopropilspirtu. Uzgalis ir jāmaina pēc katras intravenozās 
pieejas ierīces izmantošanas.

13.10. attēls. Katetra noslēgšanas metodes

13.6. Katetra skalošana un tai nepieciešamais 

 Mērķis – novērst PVK oklūziju, nodrošināt caurlaidību un nepieļaut medikamentu 
sajaukšanos. 

 PVK skalo

• Skalo tūlīt pēc ielikšanas, lai pārliecinātos, ka PVK ir vēnā 

• Pirms un pēc injekcijām, infūzijām, lai nesajauktos šķīdumi

• Ja ievadīti asins produkti

• Ik 8–12 stundas, ja katetru nelieto 

• Pirms katetra noslēgšanas, ja tas netiks lietots

 Nepieciešams

• Nesterili cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis

• 10 ml šļirce ar sterilu Sol. 0,9% NaCl vai pilnšļirce. Ar maza izmēra šļirci nevar diagnosticēt 
katetrā iespējamu izveidojušos nosprostojumu

• Dezinfekcijas līdzeklis un sterilas salvetes

• Tvertne infekciozajiem atkritumiem 
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13.11. attēls. Šļirces PVK skalošanai

 Darbība

1. Sagatavot  un pārbaudīt nepieciešamo aprīkojumu

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Dezinficēt šļirces pievienošanas vietu

4. Ievadīt PVK līdz pieci ml sterila Sol. 0,9% NaCl

5. Rīkoties pēc vajadzības – ievadīt nākamo medikamentu, pievienot i/v sistēmu utt. 

Svarīgi!

• PVK nedrīkst skalot ar spēku, ja jūt pretestību 

• Lai mazinātu kontaminācijas risku, ieteicams izmantot pilnšļirces (atsevišķu devu šļirces) 

• Katetru skalo ar šķidruma daudzumu, kas atbilst diviem katetra tilpumiem 

• Šļirces tilpums vismaz 10 ml, jo mazākas rada lielāku spiedienu un ir risks, ka katetrs 
plīsīs, tiks traumēts asinsvads.  Trīs ml šļirces rada 1,7 atm, 10 ml  – 0,68 atm

• Skalošana ar 5% glikozi, ja pacientam ievadīts amiodarons

 N.B! Infusion Nurse Society’s Infusions Nursing Standarts of Practice ieteikumi

• Pirms un pēc PVK izmantošanas to skalot ar 3–5 ml  sterila Sol. 0,9% NaCl

• Pirms asins produktu infūzijas skalot ar 3–5 ml sterila Sol. 0,9% NaCl, pēc transfūzijas – ar 
10 ml Sol. 0,9% NaCl

• Ja PVK netiek izmantots, skalot ar 3–5 ml Sol. 0,9% NaCl ik 12 stundas 

3 ml 5 ml 10 ml 10 ml  
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13.7. Perifērā venozā katetra izņemšana

 PVK izņem, ja

• ir parādījušās vēnu iekaisuma (flebīta) pazīmes

• pagājušas 72 stundas kopš katetra ievietošanas 

• izņēmuma gadījumā – pagājušas 96 stundas (ja nav infekcijas pazīmju un ir apgrūtināta 
vēnas punkcija) 

• PVK ielikts akūtā situācijā, neievērojot aseptiku – pēc pacienta stāvokļa stabilizācijas, 
nodrošinot jaunu PVK 24 stundu laikā 

• ja pacientam vairs nav nepieciešama venozā pieeja (beidzas terapija, procedūra, pacients 
tiek izrakstīts mājās no stacionāra, nomirst) vai ir nodrošināta centrālā venozā pieeja 

 Nepieciešams

• ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• sterils materiāls 

• nesterilie vienreiz lietojamie cimdi 

• roku dezinfekcijas līdzeklis 

• sterils pārsējs 

• konteiners kontaminētajiem atkritumiem

 Darbība 

1. Sagatavot un pārbaudīt nepieciešamo aprīkojumu 

2. Veikt roku higiēnu

3. Identificēt pacientu 

4. Izskaidrot procedūru 

5. Atvērt sterilos iepakojumus, uzvilkt cimdus 

6. Ja nepieciešams, aizvērt i/v sistēmu – pārtraukt infūziju

7. Uzmanīgi, pieturot pacienta ādu, noņemt PVK  fiksējošo pārsēju un citus stiprinājumus, 
ja tādi ir

8. Ar vienu roku virs PVK ievades vietas pieturēt sterilu materiālu, ar otru roku, paralēli 
pacienta ādai, izvilkt katetru, apskatīt tā veselumu, it īpaši galu

9. Katetra ievades vietu uz 1–2 min piespiest ar sterilu materiālu, lai nodrošinātu hemostāzi
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10. Notīrīt ādu. Ja turpinās asiņošana no punkcijas vietas, tad uzlikt spiedošu pārsēju 

11. Uzlikt adhezīvu pārsēju uz 24 stundām, kad asiņošana ir beigusies

12. Utilizēt aprīkojumu, veikt roku higiēnu 

13. Dokumentēt procedūru – katetra izņemšanas datumu

13.8. Komplikācija - flebīts

 Perifērās vēnas katetrs var radīt virspusējo vēnu iekšējās sieniņas (tunica intima)  
iekaisumu jeb flebītu. Tā simptomi, pazīmes ir

• eritēma (apsārtums),

• tūska,

• vēna kļūst „cieta”,

• lokāli paaugstināta ķermeņa temperatūra,  regulāra sistēmas oklūzija

 Komplikācijas attīstības pamatā var būt

• mehānisks kairinājums – rodas svešķermeņa  kustību un vēnas berzes rezultātā, risku palielina 
pārāk liela izmēra katetrs, katetrs locītavu  vai venozo vārstuļu tuvumā. Profilakse – mazākā 
iespējamā izmēra katetra ievietošana liela diametra vēnā (lielu vajag, ja ir nepieciešama 
ātra rehidratācija, mazu – insulīna terapijai) 

• ķīmisks kairinājums – pH, osmolaritāte, antibiotiku ievade 

• bakteriāls, infekciozs kairinājums – baktēriju nokļūšana vēnā, var sākties kā iekaisuma 
reakcijas atbilde uz katetra ievietošanu, mikroorganismu kolonizācija. Risku palielina 
bieža medikamentu ievadīšana,  nepietiekama ādas dezinfekcija

 Komplikāciju attīstību veicinošie faktori

1. Infūzijas ar lielu osmolaritāti, skābas, sārmainas, drošs pH ir  5–9

2. Vēnas trauma punkcijas laikā 

3. Maza diametra vēna

4. Liela izmēra katetrs maza izmēra vēnā – nepietiekama asins plūsma

5. Katetra stabilizācijas traucējumi – katetra „staigāšana”

6. Ādas sagatavošana 
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7. Pārsēju maiņas biežums 

8. Trombs katetra galā

9. Lokalizācijas vieta – kāja

10. Ilgstoša katetra atrašanās vēnā

 Neveicot profilakses un ārstniecības pasākumus, iespējama infekcijas un trom-
bu veidošanās.

13.3. tabula. Flebīta skala (2006, Infusion Nurse Society) 

 Tā kā iespējamas vēlīnas pēcinfūzijas flebīta pazīmes, tad punkcijas vietas ap- 
skati iesaka veikt 48 stundas pēc katetra izņemšanas. 

13.4. tabula. Vizuālā infūzijas flebīta skala  (iesaka INS 2011)

Simptomi
Nav

Eritēma katetra ieejas vietā ar/bez sāpēm

Sāpes katetra ieejas vietā ar/bez tūskas

Sāpes katetra ieejas vietā ar/bez tūskas, redzama vēnas gaita, palpējot tā ir cietāka

Sāpes katetra ieejas vietā ar/bez tūskas, redzama vēnas gaita, palpējot tā ir cietāka apmēram 
2 cm garumā, strutaini izdalījumi

Pakāpe
0

1

2

3

4

NovērtējumsPunkti
0

1

2

3

4

5

Simptomi
I/v pieeja izskatās veselīga

Ir viena no pazīmēm:
nelielas sāpes,
neliels apsārtums

Divas no pazīmēm:
sāpes, apsārtums, tūska

Visas no pazīmēm:
sāpes gar katetru, apsārtums, tūska

Visas no pazīmēm:
sāpes gar katetru, apsārtums, tūska,
palpējams sabiezējums

Visas no pazīmēm:
sāpes gar katetru, apsārtums, tūska,
palpējams sabiezējums,
pireksija

Nav flebīta pazīmju
Novērot pacienta stāvokli

Iespējamas pirmās flebīta pazīmes
Novērot pacienta stāvokli

Agrīna flebīta stadija
Izņemt katetru

Vidēja flebīta stadija
Izņemt katetru, apsvērt ārstēšanu

Flebīts vai tromboflebīta sākums
Izņemt katetru, apsvērt ārstēšanu

Tromboflebīts
Uzsākt ārstēšanu, 
izņemt katetru



 Flebīta ārstēšana – infūzijas pārtraukšana un katetra izņemšana. Turēt ekstremitāti 
paceltā stāvoklī, piemēram, uz spilvena, lai mazinātu iekaisumu, pretiekaisuma krēmi, 
geli. Pretiekaisuma medikamenti, lai mazinātu iekaisumu un sāpes. Aseptiskas tehnikas 
lietošana samazina mikroorganismu transmisiju, īpaši tas ir svarīgi, ja pacientam ir infekcija.

 Profilakse

1. Aseptika – ievietojot, pārsienot, ievadot medikamentus

2. Punkcijas vietu rotācija

3. Liela diametra vēnu  izmantošana

4. Pacientu izglītošana par flebīta simptomiem 

5. Standartizētas flebīta skalas izmantošana 
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Nodaļā „Perifērais venozais katetrs” lietotie jēdzieni

1. Dislokācija – pārveidojies sākotnējais, pareizais stāvoklis, šajā gadījumā PVK neatrodas 
vēnā 

2. Dorsāls – tāds, kas attiecas uz muguru, saistīts ar to; tāds, kas atrodas mugurpusē vai 
vērsts uz mugurpusi

3. Ekstravazācija – šķidruma izplūšana no vadiem (asinsvadiem, limfvadiem) apkārtējos 
audos

4. Infiltrācija – šķidruma iespiešanās un uzkrāšanās audos 

5. Oklūzija – noslēgšana

Nodaļā „Perifērais venozais katetrs” izmantotās literatūras avoti

1. Guidline for the Prevention of Intravascular Catheter – Related Infection 2011, CDC, p. 83 

2. Higginson R., Parry R. Phlebitis: treatment, care and prevention// Nursing Times, vol 107, Nr. 
36, p. 18–21 

3. Miller D., O’Grady N. P. Guidline for the Prevention of Intravascular Catheter- related Infections: 
Recommendations Relevant to Interventional Radiology for Venous Catheter Placement and 
Maintance //Journal Vasc Inerv Radiol 2012; 23: 997–1007 

4. De Vries M. Reducing Bloodstream Infection Risk in Central and Peripheral Intravenous 
Lines: Initial Data on Passive Intravenous Connector Disinfection// Journal of the Association 
for Vascular Access 2014, vol 19, issue 2, p. 87–93

5. Goossens G. A. Flushing and Locking of Venous Catheters: Available Evidence and Evidence 
Deficit.// Nursing Research and Practice, vol. 2015,Article ID 985686, p. 12

6. Shah H., Bosch W., Thompson K., Hellinger W. Intravascular catheter – Related Bloodstream 
Infection// The Neurohospitalist 3(3), 2013, p. 144–151 

7. Wallis M., McGrail M., Webster J., Marsh N., Gowardman J., Playford G., Rickard C. Risk Factors 
for Peripheral Intravenous Catheter Failure: A Multivariate Analysis of Data from a Randomized 
Controlled Trial.// Infection Control and Hospital Epidemiology, 2014, vol. 35, Nr. 1, p. 63–68 

8. Gonzalez Lopez J. L., Vilela A. A., Palacio EF., Corral J. O., Marti C. B., Portal P. H.  Indwell 
times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a 
randomized study.// Journal of Hospital Infection 86, 2014, p. 117–126 



9. Guideline Peripheral Intravenous Catheter (PIVC) – Centre for Healthcare Related Infection 
Surveillance and Prevention & Tuberculosis Control, 2014, p. 14 

10. Bernatchez S. Care of Peripheral Venous Catheter Sites: Advantages of Transparent Film 
Dressings Over Tape and Gauze// JAVA, vol 19, Nr. 4, 2014, p. 256–261 

11. Molin A., Clerico M., Baccini M., Guerretta L., Sartonello B., Rasero L. Normal saline versus 
heparin solution to lock totally implanted venous access devices: Results from a multicenter 
randomized trial//European Journal of Oncology Nursing; Volume 19, Issue 6, December 2015, 
p. 638–643

12. Fujita T., Namiki T., Suzuki T., Yamamoto E. Normal saline flushing for maintenance of 
peripheral intravenous sites (2006). Journal of Clinical Nursing, 15(1), p. 103–104.

13. https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/3-2-body-mechanics/ (pieejams 13.01.17.)

14. http://atitesting.com/ati_next_gen/skillsmodules/content/iv-therapy/research/iv-flushing.html 
(pieejams 13.01.17.)

15. http://ericbakker.com/parkinsons-disease/ (pieejams 13.01.17.)

16. http://www.osceskills.com/e-learning/subjects/intravenous-cannulation/ (pieejams 13.01.17.)

17. https://malaysia.aesculap-academy.com/go/?action=AkadEventData&event_id=381195& 
evdate=381198
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14. INTRAVENOZĀS INFŪZIJAS SISTĒMAS LIETOŠANA

☑ Latīniski – infusiones intravenosi 
☑ Angliski – intravenous infusion system
☑ Krieviski – cистема для переливания инфузионных растворов

 Mērķis – medikamentu ievadīšana intravenozi (turpmāk i/v)

14.1. Nepieciešamais i/v infūzijas veikšanai

• Flakons ar medikamentu

• Sterila infūzijas sistēma 

• Statīvs 

• Marķieris 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Līdzeklis flakona korķa dezinfekcijai (alkoholu, joda tinktūru vai hlorheksidīnu saturošs) + 
sterils materiāls  

• Ja nepieciešams – cimdi 

• Konteiners atkritumiem

14.1. attēls. Infūzijas sistēmas daļas 
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14.2. Darbība i/v sistēmas uzlikšanai

1. Izlasīt ordinācijas

2. Sagatavot un vizuāli pārbaudīt nepieciešamo aprīkojumu. Šķīdumiem, medikamentiem – 
derīguma termiņu, tilpumu,  devu,  ievades veidu,  iepakojumu veselumu. Sistēmai – derīguma 
termiņu, iepakojuma veselumu 

3. Veikt roku higiēnu

4. Novietot flakonu uz stabilas, tīras virsmas  vai pakārt statīvā 

5. Noņemt vāciņu vai aizsargfoliju no flakona korķa 

6. Ja nepieciešams – dezinficēt portu/korķi. Ievērot ražotāja instrukciju par portu dezin- 
fekcijas nepieciešamību. Piemēram, Ecoflac plus flakona ports zem aizsargfolijas ir sterils, 
tātad tas nav jādezinficē

7. Aseptiski atvērt sistēmas iepakojumu un izņemt i/v sistēmu

8. Aizvērt plūsmas regulatoru

9. Noņemt flakona caurdūrējadatas aizsarguzgali un iedurt to flakona korķī

10. Apgriezt šķīduma flakonu, ja iespējams, nostiprināt statīvā 

11. Uzpildīt infūzijas sistēmas pilienu kameru līdz 2/3, to saspiežot un atbrīvojot.  Izmantojot 
stikla flakonus, atvērt ventilācijas vārstu

12. Atvērt šķīduma plūsmas regulatoru un uzpildīt infūzijas sistēmas caurulīti, lai tajā 
nebūtu gaisa

13. Marķēt flakonu – jābūt pacienta vārdam, uzvārdam, identifikācijas numuram, flakona 
atvēršanas datumam un laikam, pievienotajiem medikamentiem, sagatavotāja parakstam 

14.2. attēls. Flakonu veidi i/v infūzijai 

2 31
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14.3. Infūzijas plūsmas ātruma nodrošināšana

 1. Manuāli  – regulējot pilienu skaitu minūtē 

• Pieejamas sistēmas ar mikropilieniem (60 gtt/ml), makropilieniem (10–20 gtt/ml) un 
transfūzijas sistēmas asins komponentiem (10 gtt/ml)

• Kristaloīdiem pilienu faktors – 15 (Sol. 0,9% NaCl, Ringera laktāts, 5% dekstroze/glikoze 
ūdens šķīdumā)

• Koloīdiem pilienu faktors – 20 (albumīna šķīdums, Gelofusine) 

  

14.3. attēls. Manuāli regulējama i/v infūzijas sistēma

 

 2. Izmantojot speciālas sistēmas ar plūsmas ātruma kontroli. Atkarībā no modeļa 
iespējams infūzijas ātrumu noregulēt no trīs līdz vairāk nekā 270 ml/stundā.  

14.4. attēls. Speciāla sistēma ar plūsmas ātruma kontroli
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 3. Ar infūzijas sūkni 

 Infūzijas sūknis ir speciāla, pie enerģijas avota pieslēgta  medicīnas ierīce, ar kuras 
palīdzību iespējams ievadīt pacientam nepieciešamo šķidruma tilpumu laika vienībā. 
Infūzijas sūkni parasti izmanto liela tilpuma ilgstošai ievadei. Atkarībā no modifikācijas 
pieejamas dažādas funkcijas, bet visbiežāk nepieciešamie parametri ir šādi:

• kopējais ievadāmais tilpums

• ievades laiks 

• ievades ātrums

 Piemēram, pacientam nepieciešama parenterālā barošana, kopējais tilpums ir 2010 ml, 
kas jāievada 16 stundās.  Ieslēdzot infūzijas sūkni un  ievietojot tajā speciālu i/v sistēmu, 
ekrānā  parādās izvēle – VTBI, kas nozīmē – kopējais ievadāmais tilpums (šajā gadījumā 
2010), TIME  jeb ievades laiks (šajā gadījumā 16 h) un ievades ātrums – RATE, to  ierīce 
izrēķina pati (125,6 ml/h).

 Infūzijas sūkņiem izmanto speciālas, katra ražotāja sūknim atbilstošas, i/v infūzijas 
sūkņu sistēmas. Šīs sistēmas ir spiedienizturīgas. 

 

14.5. attēls. Infūzijas sūknis

 4. Sistēma ar tilpuma kontroli 

 Izmanto, lai  ievadītu noteiktu tilpumu.  Tas ir ļoti svarīgi pediatriskajā praksē

 

14.6. attēls. Sistēma ar tilpuma kontroli 
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14.7. attēls. Dažādi i/v sistēmas plūsmas regulatori 

 

     

14.8. attēls. I/v sistēmas uzpildīšana 

2 31

5 64
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 Medikamentu atšķaidīšana un sagatavošana i/v infūzijai bezkontakta ceļā

 Antibakteriālo līdzekļu atšķaidīšanai, sagatavošanai un ievadīšanai i/v injekcijai izmanto 
ierīces medikamentu atšķaidīšanai bezkontakta ceļā, slēgtā sistēmā. Slēgtā sistēma – 
nenotiek medikamentu kontaminācija.

• Slēgtā sistēmā veselības aprūpes darbinieki tiek pasargāti no saskares ar medikamentu.

• Medikamenta flakons paliek pievienots nesējšķīduma flakonam, tā tiek samazināts me- 
dikamentu lietošanas kļūdas risks.

• Bezadatas sistēma pasargā veselības aprūpes darbiniekus no nejaušas savainošanās ar 
adatas aso galu.

• Ietaupa laiku. 

 14.3.1. Nepieciešamā infūzijas ātruma aprēķināšana 

 Formula aprēķināšanai: ievadāmais tilpums ml x pilienu faktors: ievades laiks minūtēs 

Piemēri

• pacientam divu stundu laikā jāievada 500 ml Sol. Ringeri

(500 x 20): 120= 10000: 120=  83,3= 84 gtt/min 

Ringera šķīdums ir kristaloīds, pilienu faktors 20, vienā stundā ir 60 minūtes (2 x 60)= 120 

• Pacientam divu stundu laikā jāievada 500 ml Sol. Gelofusini

(500 x 15) : 120 = 7500: 120=   62,5= 63 gtt

 14.3.2. Darbība infūzijas ātruma noregulēšanai

1. Aprēķināt nepieciešamo plūsmas ātrumu 

2. Veikt roku higiēnu

3. Pakāpeniski atvērt plūsmas regulētāju un, skatoties pulkstenī, noregulēt nepieciešamo 
pilienu skaitu 

4. Vienu minūti skaitīt pilienus; ja nav sasniegts vēlamais rezultāts, turpināt plūsmas regulēšanu  

5. Ik pēc 15 minūtēm pārbaudīt plūsmas ātrumu, līdz tas ir atbilstošs nepieciešamajam 

6. Tad plūsmas ātrumu pārbaudīt ik pēc stundas, ja tas ir nepieciešams
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 14.3.3.  I/v sistēmas maiņa

 Nepieciešams

• Uzpildīta i/v sistēma

• Sterila materiāla salvetes

• Leikoplasts 

• Dezinfekcijas līdzeklis 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• 10 ml tilpuma šļirce ar sterilu Sol. 0,9% NaCl – pēc nepieciešamības 

• Cimdi 

• Konteiners infekciozajiem atkritumiem

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Palikt zem katetra  uzmavas sterilu marles salveti

3. Aizvērt pašreizējo i/v sistēmu un noslēgt katetru, lai novērstu gaisa emboliju vai asins 
izplūdi 

4. Uzmanīgi atvienot veco sistēmu 

5. Dezinficēt katetra uzmavu un ļaut tai nožūt

6. Izskalot katetru ar Sol. 0,9% NaCl, lai novērstu infūzijas šķīdumu sajaukšanos

7. Noņemt no jaunās sistēmas aizsarguzgali un pievienot to pie katetra

8. Nostiprināt sistēmu ar leikoplastu, veidojot sifonu – tuvu pie pacienta un vismaz 20 cm 
zem sirds līmeņa 

9. Noregulēt plūsmas ātrumu 

10. Utilizēt izlietoto aprīkojumu

11. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu 

14.9. attēls.  Gaisa embolijas profilakse – sifons 
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14.3.4. Iespējamās problēmas i/v infūzijas plūsmā 

14.1. tabula. Iespējamo problēmu apskats

Nodaļā „Intravenozās infūzijas sistēmas lietošana“ izmantotie 
jēdzieni

1. Infūzija – lielāka šķidras vielas daudzuma ievadīšana asinsvados

2. Koloīds – makromolekulas saturoši intravenozi ievadāmi šķīdumi, kas ilgstoši paliek 
asinsvadā un nodrošina tilpuma efektu, piemēram, albumīns, želatīnu saturoši šķīdumi 

3. Kristaloīds – dažādas koncentrācijas sāļus un/vai glikozi saturoši intravenozi ievadāmi 
šķīdumi, piemēram, Ringera šķīdums, 0,9% NaCl, 5% glikozes šķīdums

Nodaļā „Intravenozās infūzijas sistēmas lietošana“ izmantotās 
literatūras avots

1. Lippincott’s nursing procedures, sixt edition – Wolters Kluver, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

Iespējamais iemesls
Pacients vai apmeklētājs patvaļīgi ir veicis plūsmas ātruma maiņu 

Sistēma atvienojusies no katetra 

Pacients ir mainījis ķermeņa pozu

Vēnas spazma

Vēnas obstrukcija, saliekta roka 

Katetra obstrukcija

Katetrs piespiedies vēnas sienai 

Pārāk maza izmēra katetrs 

Problēma
Pārāk ātra plūsma 

Pārāk lēna plūsma 
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15. CENTRĀLAIS VENOZAIS KATETRS 

☑ Latīniski – catheter venosus centralis
☑ Angliski – central venous catheter, central venous line
☑ Krieviski – центральный венозный катетер

 1929. gadā Werner Frossman bija viens no pirmajiem, kurš mēģināja katetrizēt sirdi, 
ievadot sev 65 cm garu urīnvada katetru caur antekubitālo vēnu un pēc tam veicot 
rentgena kontroli. 1956. gadā Werner Frossman, André Cournand un Dickinson W. Richards 
tika apbalvoti ar Nobela prēmiju medicīnā.

 Centrālais venozais katetrs (turpmāk – CVK) ir  katetrs, kura distālais gals atrodas vena 
cava superior vai inferior, vai labajā priekškambarī. Biežāk izmantotās vēnas ir v. jugularis 
interna, subclavia un femoralis. 

15.1. CVK ievietošanas indikācijas un kontrindikācijas

 CVK ievietošanas mērķis – nodrošināt venozo pieeju 

 CVK ievietošanas indikācijas

• Medikamentu ievadīšana – liels šķīduma apjoms, parenterāla barošana, nav iespējams 
nodrošināt perifēro venozo pieeju, jāievada kairinoši, hiperosmolāri medikamenti (> 1200 
mosm/l), šķīdumi 

• Jānodrošina ekstrakorporāla asinsrite – nieru aizstājterapija (hemodialīze – nestaigā- 
jošiem pacientiem mēdz izvēlēties v. femoralis)

• Monitorēšana – centrālais venozais spiediens, centrālo venozo asiņu skābekļa saturācija, 
atkārtotas asins analīzes 

• Paredzēta ilgstoša  terapija (hemodialīze, antibakteriālā terapija, ķīmijterapija)

 CVK ievietošanas kontrindikācijas

• Iegūti vai jatrogēni asinsrecēšanas traucējumi (koagulopātija, trombocitopēnija)

• Iekaisums, infekcija punkcijas vietā 

• Pretējās puses hemotorakss vai pneimotorakss

• Asinsvadu tromboze, stenoze, bojājums 
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15.2. CVK veidi

1. Netunelētie – paredzēti lietošanai līdz trīs nedēļām, var tikt ievietoti v. jugularis interna, 
subclavia, femoralis

2. Caur perifēriju ievietoti CVK – paredzēti lietošanai līdz mēnesim. Var tikt ievietoti 
v. basilica, cephalica, brachialis

3. Tunelētie (piemēram, Hickmann, Groshong) – paredzēti lietošanai ilgstoši (mēnešiem, 
gadiem), var tikt ievietoti v.  jugularis interna, subclavia

4. Pilnībā implantētie – paredzēti lietošanai ilgstoši (mēnešiem, gadiem), var tikt ievietoti 
v. jugularis interna, subclavia

5. Ar dažādu lūmenu skaitu – vienu, diviem, trīs, četriem vai pieciem.  Pacientam izvēlas 
katetru ar minimālo nepieciešamo lūmenu skaitu. Ja jāveic parenterālā barošana, to nodro- 
šina caur vienu, speciāli šim mērķim marķētu lūmenu, to neizmanto citu medikamentu vai 
infūzu ievadīšanai

 15.2.1. Pacienta sagatavošana

1. Jāpārliecinās, ka nav datu par alerģiju pret lidokaīnu un ādas dezinfekcijas līdzekli 

2. Ādai potenciālajā katetra ievietošanas vietā jābūt tīrai, atbrīvotai no apmatojuma, elek- 
trodiem (ja plāno punktēt v. subclavia un pacients tiek monitorēts). Mazgāšanai izmanto 
ūdeni un ziepes.  Apmatojumu nedrīkst skūt, jo tas paaugstina infekcijas attīstības risku, 
jāizmanto ķirurģiskais razētājs, kā gatavojot pacientu operācijai 

3. Ja plānots CVK ievietot

• v. subclavia (zematslēgas vēna) –  pacients atrodas guļus stāvoklī,  rokas gar sāniem, 
Trendelenburga pozā (30°). Zem pacienta pleciem novieto saritinātu virspalagu vai plānu 
segu. Šāda poza veicina labāku vēnas pildījumu ar asinīm un izplešanos (dilatācija).  Parasti 
CVK liek labajā pusē, lai samazinātu mehānisko komplikāciju risku katetra ievietošanas 
procedūras laikā, tādēļ pacienta galvai jābūt pagrieztai pa kreisi (pretēji punkcijas vietai). 
Ja pacienta vispārējais stāvoklis atļauj, uz sejas uzliek masku, lai novērstu kontamināciju 
gaisa pilienu ceļā

• v. jugularis interna (jūga vēna) – parasti CVK ievieto labajā pusē. Pacients atrodas 
Trendelenburga pozā ar uz pretējo (kreiso) pusi pagrieztu galvu, iztaisnotu kaklu.  Lai 
ārstam būtu vieglāk redzēt anatomiskās robežas, zem pacienta pleciem var palikt sari- 
tinātu palagu. Ja pacienta vispārējais stāvoklis atļauj, uz sejas uzliek masku, lai novērstu 
kontamināciju gaisa pilienu ceļā

• v. femoralis (ciskas vēna) – pacients atrodas guļus uz muguras, kājas iztaisnotas, gurni 
neitrālā pozīcijā. Potenciālais punkcijas rajons vizuāli tīrs, bez apmatojuma

4. Informētā piekrišana 



iekšējā iegurņa vēna

kopējā iegurņa vēna

apakšējā dobā vēna 

niere

nieres vēna nieres artērija 

vēdera aorta

iegurņa kopējā artērija

iegurņa iekšējā artērija

augšstilba artērija

augšstilba vēna
lielā kājas zemādas vēna 

paceles artērija 
paceles vēna

priekšējā lielā lielakaula artērija
mazā lielakaula artērija 
priekšējā lielā lielakaula vēna
mugurējā lielā lielakaula artērija 
mugurējā lielā lielakaula vēna

galvas grozītāja kājiņa pie krūšu kaula roktura

krūšu kauls 

atslēgas kauls 

galvas grozītāja kājiņa pie atslēgas kaula krūšu gala 

zematslēgas vēna 

zematslēgas artērija 

ārējā jūga vēna 

iekšējā jūga vēna 
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15.1. attēls. Zematslēgas vēnas atrašanās vieta un tunelētais CVK

 

15.2. attēls. Femorālās vēnas atrašanās vieta 

 

15.3. attēls. Jūga vēnas atrašanās vieta

bezadatas vārsts 

zemādas tunelis 

CVK gals 

skava lūmena noslēgšanai 

tunelētā CVK izejas vieta 

CVK ieejas vieta 

zematslēgas vēna 

augšējā dobā vēna 

sirds 
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15.1. tabula. CVK ievietošanai nepieciešamais aprīkojums

Nosaukums
Ārstam – maska, cepure,  brilles, sterili cimdi

Optimāli – sterils halāts

Asistentam – maska, cepure

Cimdi, brilles – pēc vajadzības

2% hlorheksidīns vai 70% spirta šķīdums 

Sterils materiāls

Sterila anatomiskā pincete

Sterils fenestrēts autiņš

10 ml lidokaīna, 10 ml šļirce

19–22 G un 25–27 G adatas

Trauciņš

Sterils Sol. 0,9% NaCl

Adatturis

Diegs un adata – neilons, zīds Nr. 3/0 

Ķirurģiskā pincete

Šķēres

Skalpelis ar asmeni Nr. 11 

Ja veic USG kontrolē – sterils gels un apvalks USG zondei

CVK komplekts – atkarībā no ražotāja var būt nedaudz atšķirīga komplek-
tācija

Katetrs

Adata punkcijai

Vadītājstieple ar apvalku

Dilatators 

Šļirce

Stiprinājums (klipsis) katetram

Skalpelis (ne vienmēr) 

Sterils pārsējs CVK fiksācijai 

Stabilizācijas ierīce

Nierveida šālīte
Konteiners asajiem bīstamajiem atkritumiem
Konteiners bīstamajiem atkritumiem
USG aparāts un gels
Salvete USG aparāta notīrīšanai
Sterils materiāls medikamenta ampulas atvēršanai
Mitrumu uzsūcošs autiņš 

Lietojuma mērķis
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

Ādas dezinfekcija

Sterilā lauka norobežošana

Anestēzija

Punkcija

Pārsiešana

Vides nodrošināšana
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15.4. attēls. CVK komplekts

 15.2.2. Procedūras apraksts

1. Identificēt pacientu

2. Nodrošināt intimitāti

3. Informēt par procedūras norisi

4. Veikt roku higiēnu, ja nepieciešams, uzvilkt brilles,  cimdus, sagatavot pacientu

Šļirce

Katetrs

Vadītājstīga

Tauriņveida skava

Šļirce ar adatu

Diegs

Dilatators

Punkcijas adata

Skalpelis

Adatturis
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15.2. tabula. CVK ievietošanas procedūra 

Ārsts Asistents
Roku higiēna (uzvelk masku, cepuri, brilles) Roku higiēna, uzvelk cepuri, masku, brilles

Nodrošina pacientam pareizu pozu Nodrošina pacientam pareizu pozu

Ja nepieciešams, visas procedūras laikā jāpietur 
pacienta galva, roka (ja CVK liek v. subclavia)

Veic punkcijas vietas apskati ar USG Noslauka nesterilo USG gelu

Roku ķirurģiskā dezinfekcija  

Sterila halāta, cimdu uzvilkšana Roku higiēna, palīdz uzvilkt halātu, atver cimdu 
iepakojuma ārējo daļu 

Pacienta ādas dezinfekcija Ja nepieciešams, padod ādas dezinfekcijas līdzekli 

Sterila lauka norobežošana

CVK katetra pārbaude

Veic lokālo anestēziju

Veic USG 

Veic CV punkciju un katetra ievietošanu, piešūšanu 

Uzlīmē pārsēju (tiek ieteikts pārsēju uzlikt pirms 
sterilā lauka noņemšanas) 

Utilizē infekciozo materiālu 

Ja nepieciešams, atver sterilā fenestrētā autiņa  
ārējo iepakojumu un padod ārstam 

Ievērojot sterilu tehniku, pirms tam pārbaudot iepa-
kojuma veselumu, derīguma termiņu, nosaukumu, 
koncentrāciju, ielej trauciņā Sol. 0,9% NaCl

Ievērojot sterilu tehniku un pārbaudot medikamen-
ta derīgumu, atver to un pasniedz ārstam, turot 
ampulu 45º leņķī

Palīdz ievietot USG zondi sterilā pārvalkā

Uzlīmē pārsēju

Nodrošina pacientam ērtu pozu 

Utilizē infekciozo materiālu
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 15.2.3. CVK ievietošanas un lietošanas komplikācijas

1. Vaskulārās – artērijas punkcija, vēnu tromboze,  trombembolija – gaisa embolija, 
vaskulāra erozija, vēnas perforācija, vēnas stenoze 

2. Infekcijas attīstība – sepse, lokāls audu iekaisums 

3. Dažādas – aritmija, malpozīcija (nepareiza guļa), katetra oklūzija, mehānisks katetra 
bojājums – lūzums, katetra nejauša izraušana 

4. Raksturīgas CVK v. femoralis – m. psoas abscess, zarnu un urīnpūšļa perforācija 

5. Rakturīgas CVK v. jugularis, v. subclavia:

 a) elpošanas sistēma – pneimotorakss, hidrotorakss 

 b) neiroloģiskas – pleca pinuma bojājums 

 15.2.4. Pacienta novērošana pēc CVK ievietošanas

1. Katetra ievades vieta – vai nav asiņošana, vai  gar katetra  ievades vietu neizdalās 
šķidrums

2. Katetra funkcionalitāte – no visiem lūmeniem brīvi var aspirēt asinis, visus lūmenus var 
izskalot

3. Pārsējs – intakts, sedz katetra ieejas vietu, stiprinājumus, sauss, tīrs, marķēts (datums, laiks)

4. Ja CVK ir v. subclavia – vai neattīstās pneimotoraksa pazīmes (elpas trūkums, sāpes 
krūtīs, tahikardija, nesimetriskas krūškurvja kustības)

5. Ārsts nozīmē rentgena kontroli, lai pārliecinātos par katetra lokalizāciju

Cita informācija

 Katetra stabilizācijai, lai novērstu dislokāciju, nejaušu izslīdēšanu, var izmantot spe- 
ciālus stiprinājumus, ko pielīmē pie pacienta ādas. 

 

15.5. attēls. Ierīce katetra stabilizācijai 
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15.3. CVK izņemšana

 CVK izņem, tiklīdz tas vairs nav nepieciešams, jo jebkurš svešķermenis ir saistīts ar 
infekcijas attīstības risku. 

 Nepieciešams

• IAL – cimdi, maska, acu aizsargs,  sterili cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• Sterils materiāls

• Anatomiskā un ķirurģiskā pincete

• Optimāli – pārsiešanas komplekts, kurā ir pincetes un materiāls

• Skalpelis 

• Sterils pārsējs 

• Tvertne asajiem priekšmetiem 

• Tvertne infekciozajiem atkritumiem 

• Ja ir aizdomas par katetra radītu sepsi, katetra galu ievieto sterilā stobriņā un nosūta uz 
mikrobioloģisko laboratoriju

 Pacienta sagatavošana

1. Informēt par procedūras  nepieciešamību un norisi 

2. Pacienta poza – guļus uz muguras 

3. Pārtraukt medikamentu un infūzu ievadi, aizvērt katetra lūmenus 

 Darbība

1. Identificēt pacientu

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt masku, acu aizsargu, nesterilos cimdus 

3. Pozicionēt pacientu. Ja pacienta vispārējais stāvoklis to atļauj un katetrs ir kakla vai 
zematslēgas vēnā, pacientu noguldīt Trendelenburga pozā, lai, veicot CVK izņemšanu, 
izslēgtu gaisa embolijas risku 

4. Pārliecināties, ka visi katetra lūmeni ir aizvērti. Lūgt pacientu pagriezt galvu uz pretējo 
pusi
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5. Uzmanīgi noņemt pārsēju un utilizēt 

6. Novilkt cimdus, veikt roku dezinfekciju

7. Atvērt sterilo komplektu, uzvilkt sterilos cimdus 

8. Veikt ādas dezinfekciju 

9. Izņemt diegus vai noņemt cita veida stiprinājumus 

10. Katetru ar pincetes palīdzību izņemt izelpas laikā vai ieelpas beigās, katetra ieejas 
vietai piespiest sterilu materiālu, līdz tiek sasniegta hemostāze

11. Uzlikt sterilu pārsēju 

12. Novērtēt katetra integritāti 

13. Pacientu stāvoklī guļus uz muguras atstāt uz 30 min, galvgali novietot pacientam ērtā 
augstumā

14. Utilizēt aprīkojumu

15. Dokumentēt procedūru 

Svarīgi! 

• Katetra izņemšana ir sterila procedūra

• Katetra ievades vietu novērtē 24 un 48 stundas pēc procedūras 

• Katetru nedrīkst izvilkt, ja sajūt pretestību; tad  katetrs jāatstāj un steidzami jāziņo ārstam

• Pēc katetra izņemšanas novērtē tā integritāti (vai ir izvilkts pilnībā viss katetrs). Prob- 
lēmu un šaubu gadījumā nekavējoši ziņot ārstam! Bojāto katetru nedrīkst izmest! 

Nodaļā „Centrālais venozais katetrs” lietotie jēdzieni

1. Dilatācija – izplešana, izstiepšana 

2. Hemostāze –  asiņošanas apstāšanās 

3. Intakts – neskarts 

4. Koagulopātija – ikviena slimība, kas saistīta ar asinsreces traucējumiem 

5. Perforācija – cauruma, atvēruma radīšana kādā organisma daļā 

6. Stenoze – dobā orgāna vai tā atveres sašaurināšanās 



Nodaļā „Centrālais venozais katetrs” izmantotie literatūras avoti

1. Central Line Insertion and Maintenance Guideline – ANZICS, 2012, p. 20 

2. Central Vascular Access Team Catheter Care Guidelines, Central Venous Catheter Care 
Guidelines – NHS Trust, 2011, p. 58 

3. Eglīte K. Anatomija. 2. daļa. –  LU Akadēmiskais Apgāds, 2010, 243 lpp.

4. Freixas N., Bella F., Limon E., Pujol M., Almirante B., Gudiol F. Impact of a multimodal 
intervention to reduce bloodstream infections related to vascular catheters in non – ICU 
wards: a multicentre study.// Clin Microbiol Infect 2013; 19: p. 838–844

5. Kim J. S., Holtom P., Vigen C. Reduction of catheter-related bloodstream infections through 
the use of a central venous line bundle: Epidemiologic and economic consequences.// 
American Journal of Infection Control, 2011, p. 640–646 

6. Kolītis R. Venozās pieejas asinsvadiem. Ķirurģija. – RSU, 2013, 230.–232. lpp. 

7. Lippincott’s nursing procedures, sixt edition – Wolters Kluver, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

8. Loveday H. P.,  Wilson J. A., Pratt R. J., Golsorkhi M., Tingle A., Bak A.,Browne J., Prieto J., 
Wilcox M. Epic3: National Evidence–Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated 
Infections in NHS Hospitals in England// Journal of Hospital Infection 86S1 (2014) S.1–S.70

9. Renes S., Pompe J., Renes M. Prevention of Intravascular Central Venous Catheter–
Related Infections: 0.5% Concentration of Chlorhexidine Preparation With Alcohol for Skin 
Preparation and Femoral Vein for Renal Replacement Therapy.// Clin Infect Dis. (2011) 53 
(7):p. 745–746

10. Sannoh S., Clones B., Munoz J., Montecalvo M., Parve B. A multimodal approach to central 
venous catheter hub care can decrease catheter–related bloodstream infection.// American 
Journal of Infection Control, 2011, vol 38, n 6, p.  424–429 

11. Shah H., Bosch W., Thompson K., Hellinger W. Intravascular Catheter–Related Bloodstream 
Infection.// The Neurohospitalist 3(3), 2013, p. 144–151

12. Smith R., Nolan J. Central venous catheters.//BMJ 2013, p. 347 

13. Tomiņš P. Centrālās vēnas katetrs.  Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. – NA, 
2008, 813.– 817. lpp.

14. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: a Summary, p. 52

15. Werner Forssmann Biographical   http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/
laureates/1956

16. http://www.elsevier.es/en-revista-dialisis-trasplante-275-articulo-the-femoral-approach- 
90161866)

17. http://www.tezaurs.lv 
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16. INJEKCIJAS ĀDĀ, ZEMĀDĀ VAI MUSKULĀRI

16.1. Intrakutāna jeb intradermāla injekcija

☑ Latīniski – injectio intracutanea, intradermica
☑ Angliski – intradermal injection 
☑ Krieviski – внутрикожная инъекция

 Intradermāla (gr. derma – āda) jeb intrakutāna (latīniski – cutis, āda) injekcija nozīmē 
medikamenta vai vielas ievadīšanu ādā. Injekcijas veic maz pigmentētos ādas rajonos, lai 
labāk varētu novērtēt reakciju uz vielas ievadi.  Ādas asinsrites īpatnības mazina anafilakses 
risku, jo viela uzsūcas lēnāk.

 Intradermālas (turpmāk i/d) injekcijas mērķis – ievadīt medikamentu ādā.

• Ievadāmais tilpums – 0,1– 0,3  ml 

• Adatas izmērs  – 26–27 G 

• Adatas garums – ½ –3/8” 

 Adatu raksturo diametrs un garums. Adatas iekšējais diametrs tiek norādīts gei- 
džos, ko apzīmē ar burtu G (Gauge). Jo lielāks G, jo mazāks adatas diametrs un injekci-
ja pacientam būs nesāpīgāka. Adatas garumu mēra mm un/vai collās (apzīmē Inches, 
saīsinājums In vai “). 

 

 

16.1. attēls. Ādas uzbūve
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 I/d injekcijas indikācijas 

• Lokāla anestēzija

• Alerģijas noteikšana. Alerģijas testiem izmanto arī  neinvazīvas metodes, uz ādas līmē 
speciālus plāksterus. Vai  arī nosaka antivielas serumā vai plazmā 

• Diagnostikas testa veikšana, piemēram, tuberkulīna ādas tests (Mantoux test)  

• Vakcinācija (piemēram, pretgripas vakcīna) 

 I/d injekcijas kontrindikācijas

• I/d injekciju nedrīkst veikt rajonos, kuros ir  jebkādas lokālas izmaiņas – brūces, iekaisums, 
lokāla tūska, izmainīta ādas krāsa, dzimumzīmes

• Alerģija pret ievadāmo medikamentu 

 I/d injekcijas komplikācijas

• Alerģiska reakcija 

• Iekaisums 

• Infekcija

• Infiltrāts 

• Hematoma, ja injekcija veikta s/c 

 Injekcijas vietas42

1. Krūškurvja priekšpuse

2. Rajons starp lāpstiņām 
(muguras augšējā daļa)

3. Apakšdelma iekšējā virsma 
(vislabākā izvēle, jo šeit nav apmatojuma)

4. Augšdelma ārējā virsma  

16.2. attēls. I/d injekcijas veikšanas vietas 
42 http://www.clipartpanda.com/categories/human-body

1 2
4

3
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 Nepieciešams

• 1 ml šļirce 

• Adata injekcijai + adata medikamenta aspirācijai (ja nepieciešams) 

• Medikaments

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis

• Sterila salvete

• Marķieris 

• Konteiners asajiem izlietotajiem atkritumiem

• Konteiners infekciozajiem atkritumiem 

 Darbība

1. Izlasīt ārsta ordinācijas – medikamenta nosaukumu, koncentrāciju, devu, ievades 
veidu, laiku 

2. Pārbaudīt, vai nav datu par alerģiju – pret medikamentu, pret ādas dezinfekcijas līdzekli 

3. Sagatavot medikamentu

4. Veikt roku higiēnu

5. Identificēt pacientu 

6. Informēt pacientu par procedūras norisi

7. Nodrošināt intimitāti

8. Pozicionēt un novērtēt pacientu. Ja injekcija tiks veikta apakšdelmā, pacientu lūdz 
apsēsties, izstiept un atbalstīt roku sev priekšā. Novērtēt injekcijas vietu (vai āda ir tīra, 
bez bojājumiem,  bez apmatojuma) 

9. Veikt roku higiēnu 

10. Uzvilkt cimdus

11. Apstrādāt injekcijas vietu ar dezinfekcijas līdzekli, ļaut ādai nožūt

12. Iestiept pacienta ādu ar  nedominantās rokas īkšķi un rādītājpirkstu 

13. Turot šļirci dominantajā rokā, iedurt adatu 5–15° leņķī ar nošķēlumu uz augšu apmē- 
ram 0,3 cm zem epidermas (adatas nošķeltais gals ir zem ādas)43

 

43 http://nursing-skills.blogspot.com/2013/12/administering-intradermal-medication.html#.VOTd1bf9ldg
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16.3. attēls. I/d injekcijas veikšanas leņķis 5–15° 

14. Lēni ievadīt medikamentu. Vajadzētu sajust nelielu rezistenci un redzēt “citrona mizi- 
ņas” veidošanos44

 

16.4. attēls. I/d injekcija – „citrona miziņa”

15. Izņemt adatu tādā pašā leņķī, kādā tā tika ievadīta. Neberzēt injekcijas vietu, jo tas 
radīs papildu audu kairinājumu

16. Utilizēt šļirci un adatu 

17. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

18. Novērtēt pacienta atbildes reakciju  dažas minūtes pēc injekcijas 

19. Dokumentēt procedūru 

44 http://nursingproceduresng.blogspot.com/2012/05/intradermal-injection.html

derma

zemāda

epiderma

muskuļi
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Svarīgi! 

1. Ja pacēlums neveidojas, medikaments tiek ievadīts pārāk dziļi.  Šādā gadījumā jāpārtrauc 
injekcija, jāsagatavo jauns medikaments, šļirce un jāatkārto injekcija apmēram pieci cm 
tālāk no iepriekšējās injekcijas vietas

2. Ja jāveic alerģijas  testi pret vairākām vielām, tad  vēlamais attālums starp injekcijām ir 
pieci cm

3. Lai novērtētu atbildes reakciju uz ievadīto vielu, testa vietu marķē. Injekcijas vietu 
novērtē dažas minūtes pēc  procedūras un tad 24 un 48 stundas pēc  injekcijas

4. Jāzina, kā sniedzama palīdzība alerģijas attīstības gadījumā! 

5. Veicot vakcināciju, jāievēro preparāta lietošanas nosacījumi, jāpārzina vakcinācijas indi- 
kācijas, kontrindikācijas, blaknes

 Pacienta izglītošana

• Brīdināt pacientu, ka nedrīkst mazgāt vietu, kurā ir ievadīti testa medikamenti, lai neras- 
tos viltus rezultāti 

• Pastāstīt par alerģijas pazīmēm un gadījumiem, kad steidzami jāziņo ārstniecības 
personai 

16.2. Intramuskulāra injekcija

☑ Latīniski – injectio intramuscularis
☑ Angliski – intramuscular injection 
☑ Krieviski – внутримышечная инъекция

 Intramuskulāro (turpmāk i/m) ievadi izmanto pacientiem, kuri nespēj medikamentus 
uzņemt perorāli (caur muti), ja medikaments ir pieejams tikai parenterālai ievadei, nepie- 
ciešams apiet uzsūkšanos caur gremošanas traktu. 

 I/m injekcijas mērķis –  ievadīt medikamentu muskuļaudos. 
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 I/m injekciju indikācijas

 Ir saistītas ar medikamenta lietošanas indikācijām, pacienta vispārējo stāvokli

• stipras pēcoperācijas  sāpes 

• premedikācija

• dzelzs deficīta anēmija 

• antipsihotisko līdzekļu  ievadīšana 

• vakcinācija (pret stingumkrampjiem) 

 I/m  injekciju kontrindikācijas

• koagulācijas traucējumi

• okluzīvas perifēro asinsvadu slimības 

• tūska

• šoks 

• pacientam veikta trombolītiska terapija

• akūts miokarda infarkts (traucēta perifērā absorbcija) 

• i/m injekciju nedrīkst veikt rajonā, kurā ir iekaisuma vai kairinājuma pazīmes, lokāla tūs- 
ka, dzimumzīmes, rētaudi

 I/m injekcijas komplikācijas

• Abscess

• Audu nekroze

• Granuloma

• Hematoma

• Asinsvadu bojājums 

• Nerva bojājums – parestēzijas, asas, durošas sāpes injekcijas laikā. Vēlāk inervācijas 
traucējumi,  sāpes, nejutīgums

• Sāpes 
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 Ievadāmais tilpums

• augšstilbā līdz 4,0 ml,

• sēžas muskulī 1,0–4,0 ml (rectus femoris, vastus lateralis pieaugušam cilvēkam līdz 5,0 ml ),

• plecā 0,5–2, 0 ml 

 Šļirces tilpums 

• līdz 5,0 ml 

 Adatas izmērs

 18–25 G. Ja jāievada ūdens šķīdums – 20–25 G, ja eļļas 18–25 G, optimāls izmērs 21 G 
(zaļā). 

• Adatas garumu izvēlas atkarībā no  pacienta ķermeņa uzbūves, zemādas tauku slāņa 
biezuma, injekcijas vietas, muskuļu masas. 

• Adipoziem pacientiem vajadzīga garāka adata  (1 ½”) nekā kalsniem (1/2”– 1”) . Vastus 
lateralis ½– 1”, deltveida muskulī ½– 1 ½ “, ventrogluteāli ½ – 1 ½ “. 

• Adatas garums  pieaugušajiem 25–38 mm, bērniem – 16 mm.

• Pacientiem ar normālu un paaugstinātu ĶMI i/m medikamentu ievadi var nodrošināt ar 
40 mm garām adatām (Tanioka et.al 2013). 

 Izmanto trīs muskuļu grupas

1. Pleca

2. Augšstilba

3. Gūžas

  

16.5. attēls. I/m injekcijas vietas

1

2

3
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 Injekcijas veikšanas vietas, 
to anatomiskā noteikšana

1. Deltveida muskulis

2. Augšstilba ārējās virsmas muskulis

3. Gūžas muskulis

16.6. attēls. I/m veikšanas vietas 

A. Deltveida muskulis

 Viegli atrodama injekcijas vieta, izmanto imunizācijai, nekairinošu medikamentu 
ievadei.45 Ievada 0,5–2,0 ml.  Komplikāciju risks pacientiem ar muskuļu atrofiju, jo tuvumā 
ir n. radialis un axillaris,  a. brachialis, humerus.

 Injekcijas vietas noteikšana

a) palpē akromioklavikulāro locītavu (lāpstiņas pleca izauguma un atslēgas 
kaula savienojuma vieta), kā arī deltveida muskuļa nelīdzenumu. Uzzīmē iedo- 
mātu apgrieztu trijstūri, kura pamatne ir zem pleca izauguma, bet virsotne –  
virs deltveida muskuļa nelīdzenuma. Injekcija jāveic vidusdaļā starp iedomātā 
trijstūra pamatni un virsotni (sk. 16.7. att.);
b) augšējā robeža – divu vai trīs pirkstu platumā  jeb 2,5 cm zem pleca paugura 
un atslēgas kaula locītavas. Apakšējā robeža – paduses apakšmalas augstumā 
augšdelma laterālajā virsmā. Injekciju veic iedomātā trijstūra vidū. 

Pārdomām

 N. axillaris atrodas 4.34–6,39 cm (vidēji 5,58 cm) zem akromiona, tādēļ, kā mērin- 
strumentu izmantojot pirkstus, ir risks injekciju veikt tuvu nervam (Davidson)

45 http://anatomy-diagram.net/

1

2

3
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 Pacienta poza

 Sēdus vai stāvus, roka balstās uz vidukļa, muskuļi atbrīvoti.

   

 A akromioklavikulārā locītava

 B deltveida muskuļa nelīdzenums

16.7. attēls. Deltveida muskuļa injekcijas vietas anatomiskie orientieri 

B. Augšstilba ārējā virsma

 Medikamenti uzsūcas lēnāk kā no deltveida, bet ātrāk nekā no gūžas muskuļa. Izman- 
to, ja pacients zāles injicē sev pats, ja kontrindicēti citi ievades rajoni. Vēlamais adatas 
garums – līdz 2,5 cm.  Parasti injicē 1,0–4,0 mililitrus

 Injekcijas vietas noteikšana

 Injekciju iespējams veikt vastus lateralis (ciskas laterālais platais muskulis) un rectus 
femoris (ciskas taisnais muskulis). Anatomiskās robežas: augšējā – plaukstas platums zem 
pacienta cirkšņa (lielais grozītājs); apakšējā – plaukstas platums virs ceļa locītavas. Izmanto  
augšstilba ārējās (laterālās) virsmas vidējo trešdaļu. Pacientiem ar  vāji attīstītu muskuli, lai 
netraumētu kaulaudus, m. vastus lateralis atceļ no kaula. 

 Pacienta poza

 Guļus ar viegli celī saliektu kāju un pēda rotēta uz ārpusi 
vai sēdus, pēdas nedaudz izvērstas, lai atbrīvotu muskuļus.

   

16.8. attēls. Augšstilba muskuļa injekcijas vietas anatomiskie orientieri 
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C. Dorsogluteālais apvidus

 Sēžas nervs un virspusējā sēdes artērija atrodas tikai dažus cm distāli no injekcijas 
vietas, tādēļ vienmēr rūpīgi jāatrod injekcijas vietas anatomiskās robežas. Riski: sēžas nerva 
bojājums; artērijas bojājums; ja pārāk daudz taukaudu – lēna medikamenta uzsūkšanās.

 

 Injekcijas vietas noteikšana

• Pacientam atrodoties guļus uz muguras, ar iedomātu līniju gūžu sadala četros kvadrantos, 
injekciju veic augšējā ārējā kvadranta vidusdaļā (injekcija tiek veikta m. gluteus maximus). 
Veicot injekciju pārāk augstu, ir risks iedurt kaulā, bet zemāk – sēžas nervā.  Augšējā robeža – 
mugurējā zarnu kaula smaile, apakšējā – lielais grozītājs. 

• Par  drošāku uzskata  „dubultā kvadranta” metodi –  injekciju veic augšējā ārējā kvadranta 
augšējā ārējā kvadrantā.  

• Novelk iedomātu līniju no lielā grozītāja (palpējot jūtams apmēram tenisa bumbiņas 
lielumā) līdz mugurējai zarnu kaula smailei. Injekciju veic 2,5 cm uz augšu no iedomātās 
līnijas viduspunkta. 

 Pacienta poza

 Guļus uz vēdera, pēdas vērstas uz iekšpusi, lai atbrīvotu muskuļus.  Ja pacients guļ uz 
sāniem, ir lielāks komplikāciju attīstības risks (nerva bojājums). 

 A zarnu kaula smaile

 B sēžas nervs

16.9. attēls. Dorsogluteālās injekcijas vietas anatomiskie orientieri 

   

16.10. attēls. I/m injekcijām 
izmantojamo gūžas muskuļu laukums
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D. Ventrogluteālais apvidus

 Samērā drošs medikamentu ievades rajons ir gūžas muskuļi, jo tuvumā nav nervu un 
asinsvadu. Izmantojams gluteus medius un gluteus minimus laukums. 

 Injekcijas vietas noteikšana

 Anatomiskās robežas – zarnu kaula smaile un lielais grozītājs. Pretējās rokas plaukstu 
(veicot injekciju labajā pusē –  kreiso roku, veicot injekciju kreisajā pusē –  labo roku) uzliek 
lielā grozītāja rajonā, rādītājpirkstu novieto virzienā uz zarnu kaula priekšējās augšējās 
smailes, bet vidējo pirkstu –  uz zarnu kaula smailes vidusdaļas. Injekciju veic rajonā starp 
vidējo un rādītājpirkstu (attālums apmēram pieci cm). 

 Pacienta poza

 Guļus uz sāniem, saliekt ceļus vai pēdu nedaudz virzīt uz ārpusi, lai atbrīvotu muskuļus. 

 A zarnu kaula priekšējā augšējā smaile

 B zarnu kaula šķautne

 C zarnu kaula nelīdzenums

 D lielais grozītājs  

16.11. attēls. Ventrogluteālās injekcijas vietas anatomiskās robežas 
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Aprīkojums un injekcijas tehnika
 Nepieciešams

• Medikaments

• Ja nepieciešams, šķīdums atšķaidīšanai 

• Šļirce  2–5 ml

• Divas adatas – injekcijai (pieaugušam cilvēkam optimāli 21 G – zaļā)  un medikamenta 
aspirācijai

• Alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis (ampulai, ādas apstrādei) un sterils materiāls 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Tīra paplāte aprīkojumam 

• Konteiners asajiem atkritumiem

• Konteiners infekciozajiem atkritumiem 

 Darbība

 Nepieciešamais aprīkojums jāsagatavo savlaikus, lai nevajadzētu pārtraukt procedūru. 

1. Veikt roku higiēnu

2. Identificēt pacientu 

3. Nodrošināt intimitāti un izskaidrot procedūru

4. Novērtēt pacientu

5. Izvēlēties un novērtēt injekcijas vietu, pozicionēt pacientu

6. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

7. Dezinficēt pacienta ādu ar alkoholu saturošu līdzekli 30 sekundes, pagaidīt, līdz āda 
nožūst 

8. Brīdināt, ka pacients jutīs dūrienu un ātri iedurt adatu 90° leņķī

9. Atvilkt šļirces virzuli, lai pārliecinātos, ka nav iedurts asinsvadā. To nedara, ja ievada 
vakcīnas. Ja neparādās asinis, lēni ievada medikamentu

10. Pagaidīt  apmēram 10 sekundes 

11. Pēc injekcijas uzmanīgi, ātri izņemt adatu 90° leņķī. Ja ir, izmantot adatas aizsarg- 
mehānismu pret saduršanos

12. Injekcijas vietai piespiest alkoholu saturošu sterilu materiālu un paturēt 
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13. Noņemt materiālu, apskatīt injekcijas vietu –  vai nav asiņošana, hematoma. Ja turpinās 
asiņošana, piespiest tamponu; ja redzama hematoma –  uzlikt ledu

14. Utilizēt aprīkojumu

15. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

16. Pēc 10–30 min pārliecināties, ka nav radušās blaknes 

17. Dokumentēt procedūru 

 I/m injekciju tehnika 

• Ar nedominantās rokas īkšķi un rādītājpirkstu viegli iestiept pacienta ādu virs injekciju 
vietas 

• Ar dominanto roku satvert šļirci kā šautriņu un, pirms tam brīdinot pacientu, iedurt adatu 
ādā 90º leņķī, lai varētu redzēt apmēram vienu cm adatas 

• Turēt ādu ar  nedominantās rokas plaukstas ulnāro malu, bet ar īkšķi un rādītājpirkstu 
turēt adatas krāsaino daļu, lai sekmētu tās stabilitāti

• Veikt aspirāciju – atvilkt šļirces virzuli 

• Ja šļircē neparādās asinis, veikt injekciju, līdz šļirce ir tukša 

• Pagaidīt 10 sekundes 

• Izvilkt adatu no audiem 

 Z veida injekcija

• Ar nedominanto roku pavilkt pacienta ādu  2–3 cm sānis vai uz leju no injekcijas vietas

• Ar dominanto roku iedurt adatu ādā 90º leņķī

• Veikt aspirāciju 

• Lēni ievadīt medikamentu un pagaidīt 10 sekundes 

• Ātri izņemt adatu un mazināt ādas iestiepumu (atbrīvot nedominanto roku) 

 

16.12. attēls. Z veida injekcijas tehnika 
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 Nosacījumi injekcijas veikšanai

• Lai mazinātu potenciālo komplikāciju risku, pirms injekcijas ir jānosaka konkrētā rajona 
anatomiskās robežas 

• Jāizvēlas piemērota garuma adata, lai netiktu traumētas dziļākas struktūras 

• Adata jāiedur ātri, medikamenta ievades ātrums 1 ml/1–10 sek

• Injekcijas leņķis 90º

• Pirms adatas izņemšanas pagaidīt vismaz 10 sek 

• Pārzināt medikamenta iedarbības mehānismu, indikācijas, ievades veidus, devas, tilpu- 
mu, blakus efektus

• Pēc injekcijas neveikt injekcijas vietas masāžu, ja vien tas nav indicēts 

• Veikt injekcijas vietu rotāciju 

• Vislabākā izvēle i/m  injekcijai ir ventrogluteālais rajons 

• Rūpīgi izvērtēt iespējamo injekcijas rajonu pacientiem ar atrofētiem muskuļiem 

16.3. Subkutāna injekcija

☑ Latīniski – injectio hypodermica, i. subcutanea
☑ Angliski – subcutan injection 
☑ Krieviski – подкожная инъекция

 Subkutāni (turpmāk tekstā s/c) medikamentus ievada, ja ir nepieciešama lēna, ilgstoša 
uzsūkšanās, piemēram, insulīnam, mazmolekulārajam heparīnam, opiātiem, jo injekcija 
tiek veikta zem epidermas –  tauku un saistaudu slānī, kurā asinsrite ir lēnāka. Subkutānas 
injekcijas ir nosacīti nesāpīgas. Medikaments uzsūcas lēnāk kā pēc i/m injekcijas, bet ātrāk 
nekā pēc perorālas ievades. Ļoti retos gadījumos s/c ievada arī šķidrumu, piemēram, 
gados vecam pacientam ar disfāgiju (rīšanas traucējumi). Minēto metodi neizmanto 
akūtās situācijās. 

 Mērķis – medikamenta ievade zemādas audos. 

 Ievadāmais tilpums 0,5–2,0 ml. 

 Adatas izmērs 25–27 G, garums 5/8 – ½” .
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 S/c injekcijas indikācijas

• Insulīna ievade

• Heparīna ievade

• Vakcinācija

• Pretsāpju medikamentu ievade 

 S/c injekcijas kontrindikācijas

• Alerģija pret medikamentu

• Lokālas izmaiņas ievades vietā – tūska, rētas, dzimumzīmes

• Traucēta koagulācija 

 S/c injekcijas komplikācijas

• Alerģiska reakcija pret medikamentu 

• Lokāla audu trauma – sāpes 

• Lokāla hematoma

• Lokāls iekaisums injekcijas vietā 

• Abscess 

 S/c injekcijas vietas izvēle 

 Svarīgi, lai medikaments uzsūktos lēni un vienmērīgi. Visātrākā ir absorbcija no vēde- 
ra, lēnāk no rokām, augšstilbiem un gurnu apvidus. Svarīgi ir noskaidrot, vai injekcijas 
būs jāveic regulāri, vai nav lokāla iekaisuma pazīmes. Lai novērstu komplikāciju attīstību, 
nepieciešama  rotācija – katru nākamo injekciju veic viena pirksta platumā no iepriekšējās 
injekcijas vietas. Rotācijas shēmai jābūt viegli saprotamai gan pacientam, gan ārstniecības 
personām. 
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 S/c injekcijas vieta 

• Augšdelmu laterālā virsma. Te ir lielie asinsvadi, injekcija ir nesāpīga, pacientam rada ne- 
lielu diskomfortu  

• Augšstilba laterālā virsma. Plaukstas platumā no cirkšņa un ceļa locītavas   

• Vēdera priekšējā siena – parasti izmanto insulīna vai heparīna injekcijām. Ne tuvāk kā 
piecus cm no nabas, neievada baltajā līnijā  

• Gurnu augšējā daļā 

  

16.13. attēls. S/c injekcijas vietas izvēle 
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 Injekcijas tehnika

• Izvēloties piemērota garuma adatu un novērtējot pacienta zemādas audu biezumu, 
injekciju veic 45 vai 90º leņķī

• Lai mazinātu muskuļu penetrācijas risku, injekciju veic ādas krokā. To veido, paceļot 
zemādas audu slāni starp īkšķi un diviem vienas rokas pirkstiem

 

 

16.14. attēls. Zemādas audu krokas veidošana (Frid 2010)

 

 Nepieciešams

• Medikaments

• Injekciju adata G 27–30 

• Sterila šļirce 1–3 ml  

• Alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis un salvetes ādas apstrādei 

• Tīra paplāte aprīkojuma izvietošanai  

• Konteiners izlietotajiem  asajiem priekšmetiem 

• Konteiners izlietotajam aprīkojumam 

• Cimdi 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

☒
Nepareizi

☑
Pareizi 

Pareizs medikamenta ievades leņķis ādas krokā 90º
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 Darbība

1. Izlasīt ārsta ordinācijas, pārliecināties par pareizu medikamenta izvēli, devu, ievades 
veidu 

2. Sagatavot, pārbaudīt medikamentu un nepieciešamo aprīkojumu

3. Identificēt pacientu

4. Izskaidrot procedūras mērķi un norisi

5. Nodrošināt intimitāti

6. Veikt roku higiēnu 

7. Novērtēt pacientu un injekcijas vietu

8. Pozicionēt pacientu – guļus vai sēdus 

9. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

10. Dezinficēt pacienta ādu

11. Ar dominanto roku noņemt adatas aizsarguzgali

12. Satvert ādas kroku 

13. Brīdināt pacientu par injekciju

14. Iedurt adatu ādas krokā 45 vai 90º leņķī

15. Lēni atvilkt šļirces virzuli, lai pārliecinātos, ka nav iedurts asinsvadā (to nedara, ievadot 
heparīnu, insulīnu, vakcīnas) 

16. Ievadīt medikamentu

17. Izņemt adatu un vienlaikus atbrīvot ādas kroku

18. Injekcijas vietai piespiest sterilu materiālu

19. Noņemt un pārbaudīt, vai  no injekcijas vietas nav asiņošanas

20. Utilizēt izlietoto aprīkojumu

21. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

22. Dokumentēt procedūru

 Pacienta izglītošana

• Par medikamenta darbību, blaknēm

• Par iespējamajām s/c injekcijas komplikācijām

• Par injekciju veikšanas tehniku, ja tās tiks veiktas patstāvīgi 
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Svarīgi! 

• Aspirāciju neveic, ievadot insulīnu, heparīnu 

• Injekcijas vietu nemasē 

• Pēc injekcijas novērtē, vai medikaments ir iedarbojies, vai nav lokālas izmaiņas injekcijas 
vietā

 16.3.1. Mazmolekulārā heparīna (MMH) s/c ievade

 Divdesmitā gadsimta astoņdesmitajos gados tika radīti jaunas paaudzes  preparāti – 
mazmolekulārie (zemmolekulārie) jeb frakcionētie heparīni, kuri iedarbojas uz konkrētu 
asinsreces faktoru (inhibē 10A faktoru). Ārstniecībā izmanto  enoksaparīnu, nadroparīnu, 
dalteparīnu, fondaparinuku, bivalirudīnu, bemiparīnu u.c. Lietojot mazmolekulāro hepa-
rīnu, retāk attīstās tādas blaknes kā trombocitopēnija, hemorāģija un osteoporoze.  Parasti 
injekciju ordinē vienu reizi dienā. 

Heparīna ievades mērķis – aizkavēt asins recēšanu un trombu veidošanos. 

 Heparīna lietošanas indikācijas

• Trombozes profilakse un ārstēšana 

• Trombembolijas profilakse un ārstēšana 

 MMH s/c ievada imobilizētiem, mazkustīgiem pacientiem līdz kustību aktivitātes 
atjaunošanai, dziļo vēnu trombozes profilaksei pēc vēdera dobuma operācijām, gūžas un 
ceļa endoprotezēšanas, pēc vēnu operācijām.

 MMH lietošanas kontrindikācijas

• Hemostāzes izmaiņas (trombocitopēnija, hemofīlija) 

• Paaugstināta asinsvadu sieniņu caurlaidība

• Alerģija pret medikamentu

• Aktīva asiņošana (no gremošanas trakta, asins izplūdums smadzenēs)

• Smaga nieru mazspēja (GFR < 30 ml/min,  kreatinīna klīrenss < 30 ml/min)

• Aknu mazspēja

• Nesen pārciests hemorāģisks insults 

• Nesen veikta oftalmoloģiska, neiroķirurģiska operācija

• Nekontrolēta smaga hipertensija  (> 180/110 mm Hg) 
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 Komplikācijas

• Hemorāģija – asiņošana (hematūrija, hematroze, asiņošana no kuņģa zarnu trakta utt.)

• Alerģiskas reakcijas – apgrūtināta elpošana, nātrenes veida izsitumi, rinīts 

• Trombocitopēnija

• Hiperkaliēmija 

 Injekcijas vieta 

• Zemādas tauku slānis vēdera priekšējā sienā – pieci cm no nabas  labajā un kreisajā pusē 
(anterolaterāli un posterolaterāli).  Vēdera priekšējā sienā ir salīdzinoši biezāks tauku slānis 
un mazāka muskuļu aktivitāte kā rokās vai kājās, tādēļ ir mazāks kapilārās asiņošanas risks

• Injekciju veic piecu cm attālumā no rētām, zilumiem

• Neinjicē baltās līnijas rajonā

• Ja injekciju nav iespējams veikt vēdera priekšējā sienā, izmanto citas s/c injekcijai piemē- 
rotas vietas

 

  

Neinjicē baltās līnijas rajonā S/c injekcijai piemērotas vietas

16.15. attēls. MMH injekcijas vieta vēdera priekšējā sienā

 Nepieciešams 

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis un sterils materiāls 

• Pilnšļirce ar medikamentu (pārliecināties par pareizu devu!) 

• Cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Konteiners asajiem priekšmetiem

• Konteiners izlietotajam aprīkojumam
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16.16. attēls. MMH pilnšļirces 

 Darbība 

1. Izlasīt ārsta ordinācijas un sagatavot medikamentu. Vienmēr pārbaudīt,  vai izvēlētajā 
šļircē ir   ārsta ordinētā medikamenta deva!  

2. Identificēt pacientu

3. Veikt roku higiēnu 

4. Nodrošināt privātumu un informēt par procedūras norisi,  novērtēt pacientu 

5. Pozicionēt pacientu – guļus uz muguras, novērtēt injekcijas vietu

6. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

7. Dezinficēt pacienta ādu

8. Noņemt adatas aizsarguzgali

9. Saņemt pacienta ādas kroku 

10. Lūgt pacientu mierīgi, dziļi elpot

11. Iedurt adatu 90º leņķī ādas krokā 

12. Lēni ievadīt medikamentu, apmēram 10 sekundēs, beigās ievadīt gaisa burbuli 

13. Izvilkt adatu un atlaist ādas kroku 

14. Injekcijas vietai piespiest sterilu salveti,  paturēt trīs min, ja injekcijas vieta asiņo

15. Utilizēt aprīkojumu

16. Pārbaudīt injekcijas vietu, nodrošināt pacientam komfortablu stāvokli 

17. Dokumentēt procedūru 
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Svarīgi! 

• MMH s/c  ievada vienu, divas reizes dienā, atkarībā no T1/2 ilguma un devas

• MMH var būt nozīmēts mg, ml, anti–Xa SV(starptautiskās vienībās) jeb IU (international 
unit), visa minētā informācija vienmēr ir norādīta uz medikamenta marķējuma. Piemēram, 
Enoxaparin 20 mg/ 0,2 ml s/c,  Delteparin 2500 SV/02 ml s/c, Clexane 30 000 anti-Xa IU/3,0 
ml s/c 

• Mazmolekulārie heparīni nav savstarpēji aizvietojami. Piemēram, Arixtra 0,3 ml (fonda- 
parīnuks) nav līdzvērtīgs Fragmin 0,3 ml (dalteparīns)

• MMH pilnšļirces var būt negraduētas un graduētas. Graduētās pilnšļirces paredzētas 
lietošanai gadījumos, kad nepieciešama devas pielāgošana atbilstoši ķermeņa masai. 
Piemēram, pacientam ar svaru 50 kg ievada 0,2 ml medikamenta no šļirces ar devu 0,4 ml.   
Lieko medikamentu izvada, turot šļirci ar adatu uz leju, un devu mēra no gaisa burbuļa.  Ja 
šļirce nav graduēta, tad drīkst ievadīt tikai visu devu

• Ja ārstniecības iestādē nav pieejama pacientam nepieciešamā MMH deva un  medikaments 
ir tikai negraduētās šļircēs, piemēram, Clexane 0,4 ml, bet pacientam jāievada 0,2 ml, tad, 
atkarībā no iestādē pieņemtās darba kārtības, vajadzīgais medikaments jājautā virsmāsai 
vai jākonsultējas ar ārstu par rīcību, ja medikaments nav pieejams 

• Pirms injekcijas gaisa burbulis nav jāizvada. Pēc medikamenta ievades zemādas audos  
gaiss darbojas kā korķis, kas novērš medikamenta izplūdi un kapilāru asiņošanu 

• Pirms heparīna injicēšanas neveic aspirāciju, jo tā palielina asiņošanas risku audos 

• Injekcijas vietu nemasē, jo tas veicina asiņošanas risku. Ja pēc MMH injekcijas novēro 
nelielu asiņošanu, uz injekcijas vietas piecas min patur ledu  

• Veikt injekcijas vietu rotāciju, piemēram, pirmajā dienā injicēt labajā, otrā dienā kreisajā 
pusē 

• Heparīnu neievada i/m! 

• Enoksaparīna ievade ilgāk nekā 30 sek mazina sāpes un zilumu veidošanos  

• Konsultēties ar ārstu par mazmolekulārā heparīna ievadi pacientiem pirms manipulācijām, 
kuras saistītas ar asiņošanas risku – vēdera dobuma operāciju, neiroķirurģisku operāciju, 
epidurālu anestēziju, lumbālo punkciju utt. Tas ir svarīgi, ja ārsts ir ordinējis medikamentu, 
bet pacientam nepieciešama pirms tam neplānota manipulācija

• Trīsdesmit sešas stundas  pēc mazmolekulārā heparīna lietošanas ir augsts asiņošanas 
risks. Ja operāciju nevar atlikt, tad iesaka konsultēties ar hematologu 

• Spinālo un epidurālo  katetru ielikšana/izņemšana pieļaujama ne ātrāk kā 12–24 stundas 
pēc mazmolekulārā heparīna ievades.  Šo laika periodu nosaka ārsts atkarībā no tā, cik 
liela medikamenta deva pacientam bija nozīmēta.  Heparīna s/c  ievade pēc operācijas 
tiek nozīmēta pirmajās 6–24 stundās,  epidurālo katetru izņem divas stundas pirms MMH 
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ievades. Ja mazmolukulārais heparīns  ir ievadīts, tad: 1) gaida 10–12 stundas, 2) izņem 
katetru, 3) gaida divas stundas, 4) ievada MMH 

• Pēc ķirurģiskas operācijas ar nelielu asiņošanas risku MMH sāk ievadīt sešas, astoņas   
stundas pēc operācijas, ar lielu asiņošanas risku pēc 48–72 stundām

• Lietojot profilaktiskas MMH devas, nav nepieciešama pacienta koagulācijas stāvokļa 
kontrole. Bet pastāv iespēja noteikt anti-Xa aktivitāti (desmitais A faktors)

• Lietojot lielas MMH devas, kā arī pacientiem ar nieru slimībām, aptaukošanos, ITN 
pacientiem, grūtniecēm iesaka veikt koagulācijas rādītāju pārbaudi

• Daļa no MMH paredzēti arī i/v un i/a ievadei

 Pacienta izglītošana 

• Par heparīna iedarbību, blaknēm, asiņošanas pazīmēm 

• Par s/c injekcijas tehniku, ja pacients injekcijas veiks patstāvīgi

• Par injekciju rotācijas shēmu 

 16.3.2. Insulīna ievadīšana

 Insulīns ir aizkuņģa dziedzera β šūnu ražots polipeptīds, kas  regulē ogļhidrātu maiņu 
(sekmē glikozes nokļūšanu šūnā, glikogēna veidošanos), kā arī stimulē olbaltumvielu, 
taukskābju un tauku sintēzi. Parenterāli insulīnu ievada s/c vai i/v. Insulīns var būt 
nepieciešams pēcoperācijas periodā, pacientiem ar septisku šoku, nodrošinot parenterālo 
barošanu. Insulīna devu izsaka DV (darbības vienībās). 

Procedūras mērķis – cukura līmeņa/glikēmijas kontrole.

 Insulīna ievadīšanas indikācijas

• Insulinējams I un II tipa cukura diabēts 

• Nekoriģēta hiperglikēmija 

 Insulīna ievadīšanas kontrindikācijas

• Hipoglikēmija (glikozes līmenis asinīs < 2,5 mmol/l) 
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 Injekcijas nedrīkst veikt

• Rētās, dzimumzīmēs 

• Zemādas asins izplūdumos

• Rajonos, kur vērojama tūska

• Inficētu brūcīšu tuvumā

• Lipohipertrofijās – zemādas pauguriņos, ko veido injekcijas adatas radītās brūcīšu rē- 
tas un saistaudi. Tas ir gan kosmētisks defekts, gan attīstās neprognozējama insulīna 
uzsūkšanās. Lipohipertrofija ir sabiezējis ādas rajons, ko var noteikt vizuāli vai palpējot. 
Normāla āda ir viegli satverama un saspiežama kopā, bet lipohipertrofās zonas – ne  

 

16.17. attēls. Lipohipertrofijas zona 

 Insulīna ievades komplikācijas

• Hipoglikēmija –  lielāka nozīme ir klīniskajiem simptomiem, nekā glikēmijas rādītājam, jo 
tas var atbilst mērķa lielumam

• Lipohipertrofija – ievadot insulīnu s/c 

 Insulīna veidi

• Īslaicīgas darbības insulīna analogi, piemēram, Humalog, NovoRapid – iedarbojas pēc 
5–20 min, darbības ilgums – trīs, četras stundas

• Vidējas darbības cilvēka insulīnpreparāti, piemēram, Humulin N, Protophane – iedarbojas 
pēc 1–2 h, darbojas līdz 12 stundām

• Ilgstošas darbības insulīna analogi, piemēram, Lantus, Levemir – iedarbojas pēc 2–4 h, 
darbības ilgums Levemir līdz 16, Lantus – līdz 30 stundām

• Jauktie jeb premiksētie (bifāziskie) insulīni, piemēram, NovoMix 30 – iedarbojas pēc 
10–20 min, darbības ilgums 8–16  stundas 
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 Insulīna uzglabāšana

• Pirms lietošanas uzsākšanas insulīnu uzglabā ledusskapī + 2–8º C temperatūrā

• Pēc insulīna lietošanas uzsākšanas to uzglabā istabas temperatūrā

• Jāievēro ražotāja noteiktais insulīna pilnšļirču derīguma termiņš pēc lietošanas uzsāk- 
šanas. Piemēram, Humalog  – 28 dienas

• Insulīnu nedrīkst sasaldēt

• Insulīnu nedrīkst lietot pēc tā derīguma termiņa beigām

• Insulīnu nedrīkst turēt karstumā  (> 30° C) vai gaismā

 Insulīna ievadīšana

• S/c injekcija ar šļirci

• S/c injekcija ar individuālo injektoru – dozējamu pilnšļirci 

• Ar insulīna pumpi/sūkni 

• I/v ievadīšana – ar perfuzoru, ar i/v infūziju 

• Insulīnu neievada i/m, jo tas ātri uzsūcas un pastāv liels hipoglikēmijas risks!

 Insulīna šļirces un adatas

 Insulīnu drīkst ievadīt tikai ar speciālām, insulīna ievadei paredzētām šļircēm vai pild- 
spalvveida pilnšļircēm.  

 

16.18. attēls. Insulīna šļirces 

 

 Optimālais adatas garums 4–6 mm, pilnšļirču adatu > 8 mm lietošanai nav medicīnisku 
iemeslu.  Ja adata ir 12,5 mm gara, tad pastāv i/m injekcijas risks.  Izmērs G 32–25
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16.1. tabula. Insulīna injekcijām lietojamo adatu garums pilnšļircēm  (EADV 2008)

• Bērniem un pusaudžiem iesaka izmantot 4,5 vai 6 mm adatas. Sešu mm adatu var ievadīt 
45º ādas krokā, bet 4 mm ievadīt 90º, nesaņemot ādas kroku

• 4–5–6 mm adatas var ievadīt 90º leņķī, lietojamas visiem pieaugušajiem pacientiem, arī 
ar aptaukošanos 

• Ja lieto adatas > 8 mm, vienmēr jāsaņem ādas kroka un injekcija jāveic 45º leņķī, lai 
izvairītos no i/m ievades

 S/c injekcijas veikšanas vietas (sk. arī sadaļu par s/c injekcijām)

 Pirms injekcijas ir jāapskata un palpējot jāizvērtē, vai nav lipohipertrofija, ko bieži 
vien vizuāli nevar redzēt. 

• Vēdera priekšējā siena – insulīns uzsūcas visātrāk, ievada īsas darbības insulīnu, 
premiksētos insulīnus no rīta.

• Augšstilbu ārējā virsma un sēžas rajons – insulīns uzsūcas lēnāk, ievadot premiksētos 
insulīnus vakarā, ir mazāks nakts hipoglikēmijas risks. 

• Augšdelmi – pacientam pašam šajā rajonā  ir grūti veikt injekciju. Izmantojami insulīna 
ievadei, ko veic ārstniecības persona. 

 Ādas dezinfekcija 

 Pacienta ādas dezinfekcija ir ieteicama, veicot insulīna injekcijas stacionārā vai 
imobilizētiem pacientiem mājas aprūpē.  Lai injekcija nebūtu sāpīga, vienmēr jāļauj ādas 
dezinfekcijas līdzeklim pilnībā nožūt.

Mērķa 
grupa

ĶMI
Adatas 
garums 
mm

Adatas 
duršanas 
leņķis

Injekcijas tehnika

Bērni 5–6 90º ar/bez ādas krokas

Pieau-
gušie

< 25 5–6 90º ar/bez ādas krokas

8 45º ar ādas kroku

> 25 5–6 90º vēderā bez ādas krokas, kājā ar ādas kroku

8

12

90º

45º

ar ādas kroku

ar ādas kroku
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 Mājās, ja pacients ievēro higiēnas normas (regulāri mazgājas) un āda ir vizuāli tīra, tās 
dezinfekcija pirms injekcijas nav nepieciešama, bet pirms injekcijas vienmēr jāmazgā rokas. 

 Injekcijas tehnika 

 Ādas krokā vai bez tās 45 vai 90° leņķī, izvērtējot pacienta zemādas slāņa biezumu.

   

16.19. attēls. Insulīna injekcijas tehnika 

 

 Injekcijas vietas masāža pēc insulīna ievadīšanas ir nevēlama, jo tā veicina ātrāku 
uzsūkšanos. 

 Rotācija 

• Lai izvairītos no komplikācijām, nepieciešama injekcijas vietu rotācija. Shēmai jābūt 
viegli izprotamai un izmantojamai

• Injekciju vietas var dalīt kvadrantos vai pusēs (augšstilbi, sēža), vienu kvadrantu izmantot 
vienu nedēļu un virzienu mainīt pulksteņa rādītāju kustības virzienā

• Injekcijas vienā kvadrantā jāveic ar vismaz divu, trīs cm attālumu vienai no otras (apmē- 
ram divi pirksti)46

    

16.20. attēls. Insulīna injekciju rotācijas shēma 

 
46 http://www.diabete.qc.ca/en/living-with-diabetes/care-and-treatment/drugs-and-insulin/all-about-injections
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 Insulīna ievilkšana šļircē  no flakona 

1. Dezinficēt rokas 

2. Noņemt plastmasas korķīti no insulīna flakona

3. Dezinficēt flakona gumijas korķīti un pagaidīt, līdz tas nožūs

4. Aseptiski atvērt insulīna šļirces iepakojumu, paņemt šļirci un ievilkt tajā tik daudz gaisa, 
cik DV insulīna pacientam būs nepieciešams

5. Caurdurt flakona korķi un lēnām tajā ievadīt gaisu

6. Ievilkt vajadzīgo insulīna devu, pārbaudīt, lai šļircē nebūtu gaisa burbuļu un ir ievilkta 
pareizā deva. Ja šļircē ir gaiss, tad viegli jāpiesit tās korpusam, līdz gaisa burbuļi nostājas 
augšā, tos ievadīt flakonā un ievilkt nepieciešamo insulīna devu

7. Izņemt adatu no flakona 

Svarīgi!

• Praksē insulīnu no flakona var izmantot stacionāros, lai to pievienotu parenterālās 
barošanas maisījumam, ievadītu i/v vai s/c 

• Ja ir nepieciešamība ar vienu šļirci ievadīt  īsās un garās darbības insulīnu.  To drīkst 
darīt tikai pēc ārsta norādījumiem

 Īsās un garās darbības insulīna sajaukšanas kārtība

1. Izlasīt ārsta ordinācijas 

2. Dezinficēt rokas 

3. Sagatavot un pārbaudīt abus insulīna flakonus, dezinficēt flakonu korķus, pagaidīt, līdz 
tie nožūst 

4. Aseptiski atvērt insulīna šļirci 

5. Ievilkt šļircē garās darbības insulīna DV atbilstošu gaisa daudzumu un ievadīt to flakonā

6. Izvilkt adatu no flakona

7. Ievilkt šļircē īsās darbības insulīna DV atbilstošu gaisa daudzumu un ievadīt flakonā, 
adatu neizvilkt

8. Apgriezt flakonu otrādi un ievilkt nepieciešamo insulīna daudzumu. Pārliecināties, ka 
šļircē nav gaisa un ir pareiza insulīna deva

9. Izvilkt adatu no flakona
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10. Iedurt adatu ilgstošās darbības insulīna flakonā, apgriezt to otrādi, turot flakonu un 
šļirci vienā rokā, preparātu uzmanīgi saskalot un ievilkt nepieciešamo devu

11. Izvilkt adatu no flakona tā, lai tā nepieskartos apkārtējām virsmām 

 Insulīna s/c ievadīšana ar pilnšļirci

1. Izlasīt ārsta ordinācijas 

2. Sagatavot un pārbaudīt medikamentu – derīguma termiņu, nosaukumu. Insulīnam 
jābūt istabas temperatūrā, kārtridžā nav redzamas nogulsnes

3. Veikt roku higiēnu

4. Identificēt, novērtēt pacientu un dezinficēt ādu, ja tas ir indicēts. Ja injekciju sev veic 
pacients – nomazgāt rokas (sk. ādas dezinfekcija)

5. Veikt roku dezinfekciju (pēc pieskaršanās pacientam – pieci roku higiēnas momenti) 

6. Noņemt pildspalvveida šļirces uzgali

7. Ar dezinfekcijas līdzekli notīrīt gumijas aizbāzni, pagaidīt, kad tas nožūst

8. Paņemt jaunu adatu, noplēst papīra pārvalku un pievienot adatu insulīna kārtridžam

9. Insulīna suspensijas pirms katras lietošanas reizes ir rūpīgi jāsajauc, lai nodrošinātu 
pareizu devas ievadi.  Lai sajauktu insulīnu: 

 1) pilnšļirci 10 x virpināt starp plaukstām; 

 2) satverot pilnšļirci plaukstā, 10 x saliekt un iztaisnot roku elkoņa locītavā 180º leņķī. 
Pārliecināties, ka medikaments ir vienmērīgi sajaucies (sk. 16.21. attēlu).  Turot injektoru ar 
adatu uz augšu, piecas reizes viegli piesist injektora korpusam, lai atgaisotu  (ja kārtridžā ir 
gaiss, tas tiek izvadīts ārā, veicot injektora darbības pārbaudi). Noņemt adatas aizsarguzgaļus 

10. Ar devas regulētājpogu izvēlas devu divas DV (izvēlētā deva redzama devas lodziņā) un 
nospiež injicēšanas pogu.  Redzams, ka caur adatu izdalās insulīns un devas lodziņā ir “0” 

11. Izvēlēties ievadei vajadzīgo devu

12. Ar nedominantās rokas pirkstiem satvert ādas kroku vai iestiept ādu 

13. Veikt dūrienu  45 vai 90° leņķī

14. Ievadīt insulīnu, ar īkšķi nospiežot injekcijas pogu  

15. Pagaidīt 10 sekundes

16. Atlaist ādas kroku un izvilkt adatu. Pārliecināties, ka devas lodziņā ir atzīme “0”

17. Dūriena vietai var piespiest sausu marli vai vati

18. Adata ir jānoņem uzreiz pēc injekcijas veikšanas, lai kārtridžā neiekļūtu gaiss. Adatu 
utilizēt 

19. Veikt roku higiēnu 

20. Dokumentēt procedūru



Adata 

Adatas iekšējais uzgalis 

Adatas ārējais uzgalis

Pildspalvveida šļirces uzgalis Gumijas aizbāznis

Insulīna kārtridžs

Devas lodziņš

Devas regulētājpoga

Injicēšanas poga
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16.21. attēls. Insulīna vienmērīga sajaukšana

 

16.22. attēls. Insulīna pilnšļirces darbības pārbaude 47

16.23. attēls. Insulīna pildspalvveida pilnšļirces sastāvdaļas48

47 http://www.staffordpharmacy.com
48 http://www.upmc.com/patients-visitors/education/diabetes/Pages/insulin-pens-how-to-give-a-shot.aspx
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Svarīgi!

• Injektori paredzēti tikai individuālai lietošanai 

• Injekcija jāveic tīrā, sausā, nebojātā  ādā

• Ja pilnšļircē ir palicis mazāk kā 12 DV insulīna suspensijas, jāņem jauna pilnšļirce

• Insulīna suspensijas ir rūpīgi jāsamaisa, tās nedrīkst kratīt

• Pirms katras injekcijas divas DV insulīna ir jāizmanto  ierīces darbības pārbaudei

• Ja četras reizes pēc kārtas neizdodas panākt insulīna izplūdi gaisā ar divām DV, kārtridžs 
nav lietojams 

• Uzreiz pēc injekcijas adata jāutilizē, izņemot, ja  vienas insulīna devas ievade  tiek sadalīta 
(piemēram, 50 DV ievada divos paņēmienos 25 DV un 25 DV)

• Katrai injekcijai jāņem jauna, sterila adata. Ja vairākas reizes lieto vienu un to pašu adatu, 
tā kļūst neasa un var radīt mikrotraumas zemādā. Pēc atkārtotas adatas lietošanas tās 
iekšpusē mēdz veidoties insulīna kristāli, kas izraisa aizsprostošanos, kādēļ varat ievadīt 
nepareizu insulīna devu

• Grūtniecēm insulīnu iesaka ievadīt vēdera priekšējā sienā, saņemot ādas kroku un 
izmantojot 4–5 mm garas adatas, lai izvairītos no i/m injekcijas. Izvairīties no nabas apvidus 
(ievērot 2–3 cm robežu),  no rajoniem, kuros āda ir stingri nostiepta.  Alternatīva ievades 
vieta – augšstilba priekšējā virsma

• Gados veciem pacientiem individuāla pieeja – novērtējot fiziskās, psiholoģiskās izmai- 
ņas, pašaprūpes spējas. Ieteicamas četru mm adatas, injekciju veikt bez ādas krokas sa- 
ņemšanas. Nepieciešama rūpīga ievadāmo devu kontrole

• Adatas garuma maiņa var būt nepieciešama, ja pacients pēkšņi novājē vai aptaukojas 

• Pirms katras injekcijas, apskatot un palpējot, ir jāpārbauda lipohipertrofijas pazīmes, 
izmainītajos audu rajonos nedrīkst veikt injekcijas vismaz trīs mēnešus. Vislabākā profilakse 
ir injekcijas vietu rotācija

• GLP 1 (glucagon like peptide) receptoru agonistu injicē tāpat kā insulīnu. Uzglabā ledus- 
skapī + 2–8º C. Uzsākot lietot pilnšļirci, to drīkst uzglabāt 30 dienas istabas temperatūrā 
vai ledusskapī (nesasaldējot). Preparātu ievada vēderā, augšstilbos, augšdelmos. Pild- 
spalvveida pilnšļirces darbības pārbaude nepieciešama tikai pirms pirmās lietošanas reizes
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 Insulīna injekcijas ir nesāpīgas, tomēr, lai izvairītos no sāpēm, ieteicams

• Insulīnu uzglabāt istabas temperatūrā 

• Attīrot ādu ar alkoholu saturošu līdzekli,  ļaut tai pilnībā nožūt

• Izvairīties no injekciju veikšanas matu saknēs 

• Lietot pēc iespējas īsākas un mazāka diametra adatas 

• Katrai injekcijai izmantot jaunu adatu 

• Adatu ievadīt ar ātru, asu kustību, injicēt insulīnu lēni un pārliecināties, ka šļirce ir pilnībā 
iztukšota 

 Pacienta izglītošana

• Par insulīna šļirces, pilnšļirces sagatavošanu lietošanai

• Par  adatas garuma izvēli, adatas maiņu

• Par injekcijas vietām un  rotācijas shēmu, kā arī rīcību, ja pēkšņi kāds ādas rajons nav 
izmantojams injekcijām (rotācijas shēmas maiņa)

• Par injekcijas tehniku

• Par cukura līmeņa paškontroli. Jāinformē, ka CD glikēmijas paškontroles mērķa lielumi 
tukšā dūšā vai pirms ēšanas ir 4,4–6,1 mmol/l, bet divas stundas pēc ēšanas <7,8 mmol/l 

 Kļūdas insulīna ievadīšanā 

• Nepareiza deva

• Nepareizs pacients

• Nepareizs preparāts

• Nepareizs ievades laiks 

• Nepielāgota, neefektīva deva

• Nepietiekama uzraudzība – pacienta novērošana, glikozes rādītāji 

 Hipoglikēmija

 Hipoglikēmija attīstās pēkšņi, dažu minūšu laikā. Pirmā palīdzība –  divas, trīs tējka- 
rotes cukura vai medus; trīs, četras ledenes; 60–100 ml 40% glikozes.



16.2. tabula. Hipoglikēmijas simptomi (Konrāde, 2009)

Nodaļā  „Injekcijas ādā, zemādā vai muskulāri” 
lietotie jēdzieni

 
1. Distāls – tāds, kas atrodas tālāk no centra; galējs 

2. Dorsogluteāli – dorso- salikteņos norāda uz muguru

3. Indikācija – norādījums par labu kādam terapeitiskam paņēmienam 

4. Injekcija – šķidru vielu ievadīšana audos vai ķermeņa dobumos ar dobu adatu

5. Komplikācija – sarežģījums kādā norisē 

6. Kontrindikācija – organisma vai slimības īpatnības, kuru dēļ nedrīkst vai nav vēlams 
izmantot kādu ārstēšanas veidu, medikamentu

7. Laterāls – tāds, kas atrodas sānos vai vērsts uz sāniem 

8. Trombolīze – tromba atmiekšķēšanās vai izšķīšana 

9. Ventrogluteāli – ventro- salikteņos norāda uz vēderu 

Veģetatīvie simptomi Simptomu piemēri

Svīšana

Trīce

Sirdsklauves

Nemiers, bailes

Bālums

Karstuma sajūta

Bada sajūta

Slikta dūša

Sāpes sirds apvidū

Asinsspiediena neliela paaugstināšanās

Vispārējie: galvassāpes, nespēks, reibonis, 
lēnīgums, lūpu tirpšana

Domāšanas un uztveres traucējumi: apmulsums, 
nespēja koncentrēties, atmiņas traucējumi

Kustību un koordinācijas traucējumi: gaitas 
traucējumi, grūtības runāt, nespēja veikt ierastas 
darbības

Psihiskie traucējumi: agresivitāte, nepamatots 
aušīgums, uzbudinājums, kritikas trūkums

Krampji

Bezsamaņa



Nodaļā „Injekcijas ādā, zemādā vai muskulāri” 
izmantotie literatūras avoti 

1. Cocoman A., Murray J. IM injections: How’s your technique? // World of Irish Nursing & 
Midwifers 2006, vol. 14, issue 4, p. 50–51 

2. Ogston–Tuck S. Intramuscular injection technique an evidence – based approach.// 
Nursing Standard/ RCN Publishing 2014, vol. 29, issue 4, p. 52–59 

3. Barry J., Harsh V., Patil S. Are our intramuscular injections nerve –  friendly? What are we 
missing? Simple techniques to prevent, recognize and manage nerve injection injuries.// 
International Journal of Student’s Research 2014; 4 (2): p.  25– 8 

4. Davidson M., Rourke L. Teaching best-evidence: Deltoid intramuscular injection technique.// 
Journal of Nursing Education and Practice, 2013, Vol. 3, Nr. 7, p. 120–128 

5. Hunter J. Intramuscular injection techniques.// Nursing Standard 2008, vol 22, Nr. 24, p. 
35– 40 
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6. Tanioka T., Sakamaki S., Yasuhara Y., Tomotake M., Takase K., Watari C., Makiguchi K., 
Locsin R., Motoki K., Inui T. Optimal needle insertion length for intramuscular injection of 
risperidone long- acting injectable (RLAI).// SciRes vol. 5, Nr. 12, p. 1939–1945 (2013)

7. Lippincott’s nursing procedures, sixt edition – Wolters Kluver, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825

8. EADV guideline the administration of insulin with insulin pen, 2008

9. Recommendations for Best Practice in  Injection Technique. – Canadian Diabetes 
Association, BD, p. 15 

10. Konrāde I. Otrā tipa cukura diabēta terapijas principi un to pielietošana pacientu 
ārstēšanā un aprūpē (ārstiem) – Nacionālais Apgāds, 2009, 28 lpp. 

11. Hunter J. Subcutaneous injection technique.// Nursing Standard vol. 22, Nr. 21, 2008, 
p. 34–44

12. Gibney M. A., Aarce C. H., Byron K. et al. Skin and subcutaneous adipose layerthickness 
in adults with diabetesat sites used for injectable therapyinjections: implications for needle 
lengthrecommendations. Curr Med Res Opin.2010;26:1519–1530

13. http://www.myclickfine.com/injection-technique.aspx

14. https://www.bbraun.co.uk/en/products-and-therapies/diabetes-care/insulin-injection/needle- 
length-injection-technique.html

15. King L. Subcutaneous  insulin injection technique// Nursing standard 2003, vol 17, No 34, 
p. 45–52 

16. Ogston-Tuck S. Subcutaneous injection technique: an evidence – based approach.// 
Nursing Standart 2014, 29, 3, p. 53–58 

17. The UK Injection Technique Recommendations 3rd Edition – 2015, p. 40 

18. Frid A., Hirsch L., Gaspar R., Hick D., Kreugel et al. New injection recommendations for 
patients with diabetes// Diabetes & Metabolism 2010 (36), p. 3–18  

19. Purviņš I., Purviņa S. Praktiskā farmakoloģija. 4. izdevums – Rīga, ZIC, 2011

20. Clinical guideline Use and monitoring of low Molecular Weight Heparin (LMWH) Torbay 
and Southern Devor Healt and Care, NHS Trust, 2012

21. Balci A. R., Celebioglu A. Effect of injection duration on bruising associated with 
subcutaneous heparin: a quasi-experimental within-subject design.// Int J Nurs Stud. 2008 
Jun;45(6):812-7. Epub 2007 Mar 30.

22. Recommendations neuraxial anesthesia and anticoagulation by  American Society of 
Regional Anesthesia 2003 

23. Benzon H. Regional Anesthesia in the Anticoagulated Patient – NYSORA, 2013. http://www.
nysora.com/mobile/regional-anesthesia/foundations-of-ra/3300-ra-in-anticoagulated-
patient.html



24. Guideline for Anticoagulation and Prophylaxis Using Low Molecular Weight Heparin 
(LMWH) in Adult Inpatients- Department of Health, Queensland Government, 2015, p. 15 
https://www.health.qld.gov.au/qhpolicy/docs/gdl/qh-gdl-951.pdf

25. Barras M. Anti-Xa assays.// Australian Prescriber vol. 36, Nr. 3, 2013, p. 98–101

26. Cushman M., Lim W., Zakai N. A. 2011 Clinical Practice Guide on Anticoagulant Dosing 
and Management of Anticoagulant Associated Bleeding Complications in Adults – American 
Society og Hematology

27. http://www.imujer.com/salud/4853/automasaje-para-reducir-el-abdomen

28. http://www.lovenox.com

29. http://theweightlossshot.com/steps-to-self-administering-a-subcutaneous-injection/

30. https://quizlet.com/46914233/surface-anatomy-flash-cards/

31. https://www.studyblue.com/notes/note/n/bones--bony-landmarks-hip/deck/11655483

32. http://www.cmft.nhs.uk/directorates/mentor/documents/InjectionTechnique.pdf

33. http://what-when-how.com/paramedic-care/principles-of-medication-administration-clinical- 
essentials-paramedic-care-part-6/
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17. MEDIKAMENTU IEVADE KONJUNKTĪVAS MAISĀ

☑ Latīniski – intraductio medicamenti in saccum conjunctivae
☑ Angliski – administer eye drops and eye ointment
☑ Krieviski – закапывание капель в глаза, закладывание мази в глаза 

 Akūtu vai ilgtermiņa traucējumu ārstēšanai konjunktīvas maisā ievada pilienus, zie-  
des vai gelus. Šādi ievadīti medikamenti var uzsūkties caur konjunktīvas asinsvadiem 
un, notekot caur asaru kanālu, caur deguna gļotādu, iespējama ne vien lokāla, bet arī 
sistēmiska iedarbība, no kuras var izvairīties, ievērojot pareizu ievades tehniku. 

 Mērķis –  medikamenta ievadīšana konjunktīvas maisā.

 Medikamentu ievades konjunktīvas maisā indikācijas

 Tās ir saistītas ar medikamenta iedarbību – lokāli anestezējoša, miotiska, cikloplēģiska,  
pretiekaisuma, antibakteriāla utt.

• Glaukoma

• Zīlītes paplašināšana pirms tīklenes izmeklēšanas

• Radzenes bojājuma profilakse un ārstēšana 

• Bakteriālas izcelsmes infekcija  

 Medikamentu ievades konjunktīvas maisā kontrindikācijas

• Alerģija pret medikamentu 

 Nepieciešams

• Ordinētais medikaments 

• Cimdi 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Silts ūdens vai Sol. 0,9% NaCl 

• Sterila materiāla salvetes 

• Salvetes

• Nierveida šālīte vai konteiners izlietotajam aprīkojumam
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 Medikamenta pārbaude un sagatavošana 

• Pareizajam pacientam

• Pareizais medikaments 

• Pareizajā acī 

• Pareiza deva

• Pareizs ievades veids

• Pareizs ievades laiks

• Pareiza dokumentācija 

Svarīgi!

 Sākot lietot jaunu iepakojumu, jāmarķē tā atvēršanas datums un jāievēro ražotāja 
instrukcija par uzglabāšanu un derīgumu. 

 Pacienta sagatavošana 

1. Novērtēt pacienta sadarbības spējas 

2. Pozicionēt pacientu sēdus vai guļus 

3. Ja acs rajonā ir izdalījumi, tos ar sterilu salveti un ūdeni vai fizioloģisko šķīdumu notīra 
virzienā no iekšējā uz ārējo kaktiņu. Katrai acij izmanto savu salveti. Ja izdalījumu ap aci 
ir daudz – palūgt pacientu aizvērt acis un uzlikt uz tām mitras sterilās salvetes uz vienu, 
divām minūtēm, tad notīrīt sekrētu

4. Lūgt pacientu galvu atliekt atpakaļ un skatīties uz augšu, lai medikamenti neieplūstu 
asaru kanālā un tiktu samazināta sistēmiska uzsūkšanās caur deguna gļotādu  

 Darbība 

1. Izlasīt ārsta ordinācijas

2. Sagatavot nepieciešamo medikamentu, aprīkojumu

3. Veikt roku higiēnu 

4. Identificēt, informēt, novērtēt, pozicionēt pacientu 

5. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 
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 Acu pilienu, gelu ievadīšanas tehnika  

6. Noņemt flakona korķīti, nepieskarties ar rokām uzgalim, lai novērstu kontaminācijas 
risku 

7. Satvert flakonu starp īkšķi un vidējo pirkstu vai īkšķi un rādītājpirkstu (atkarībā no 
flakona). Viegli saspiežot flakonu, pirmos medikamenta pilienus izpilināt nierveida šālītē 

8. Lūgt pacientu skatīties uz augšu un uz pretējo pusi 

9. Ar otru roku uzmanīgi pavilkt uz leju apakšējo plakstiņu un iepilināt medikamentu 
konjunktīvas maisā. Censties medikamentu neievadīt uz acs ābola

10. Lūgt pacientu aizvērt aci, bet plakstiņus cieši nesaspiest un lēni skaitīt līdz 60 vai ar 
pirkstu piespiest iekšējo acs kaktiņu – novēršot medikamenta iekļūšanu asaru kanālā

11. Ar tīru salveti notīrīt medikamenta paliekas, katrai acij lietojot jaunu salveti 

12. Aizvērt medikamenta flakonu 

13. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu 

14. Dokumentēt procedūru

 

17.1. attēls. Acu pilienu ievadīšana49  

Svarīgi! 

• Ja pacientam ordinēti vairāki acu pilieni, tad starp to ievadi nepieciešama vismaz piecu 
minūšu ilga pauze 

• Bezsamaņā esošam pacientam iekšējo acs kaktiņu piespiež ārstniecības persona 

 

49 http://yamout.us/backup/eyeinformation/eye_medications.htm
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 Acu ziedes ievadīšanas tehnika  

6. Noskrūvēt vāciņu, pārliecināties, ka uz uzgaļa nav sakaltušas medikamenta daļas

7. Satvert tūbiņu starp īkšķi un vidējo pirkstu 

8. Lūgt pacientu skatīties uz augšu un projām 

9. Ar otru roku uzmanīgi uz leju pavilkt apakšējo plakstiņu un, viegli saspiežot tūbiņu, 
ievadīt ziedi virzienā no iekšējā uz ārējo kaktiņu, apmēram 0,6–1,2 cm

10. Lūgt pacientu aizvērt aci, bet cieši nesaspiest plakstiņus. Lai ziede labāk izplatītos, aci 
var pamirkšķināt

11. Ar tīru salveti notīrīt medikamenta paliekas, katrai acij lietojot jaunu salveti 

12. Aizvērt medikamenta flakonu 

13. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu 

14. Dokumentēt procedūru

   

17.2. attēls. Acu ziedes ievadīšana50

Svarīgi! 

• Ja pacientam ordinēti vairāki medikamenti, tad  starp to ievadi nepieciešama vismaz 
10 minūšu ilga pauze 

• Lai novērstu medikamenta inficēšanu, ar flakona augšējo daļu nedrīkst pieskarties ap- 
kārtējiem objektiem, acs ābolam, plakstiņiem, sejas ādai

• Ja ordinēti acu pilieni un ziede, tad pilienus ievada pirmos 

• Pacients jābrīdina, ka tūlīt pēc ziedes lietošanas var būt neskaidra redze, bet tas būs 
īslaicīgi

• Pavelkot apakšējo plakstiņu, nedrīkst radīt spiedienu uz acs ābolu 

• Vienmēr jāpārbauda informācija par medikamentu saderību 

• Okulāri ievadāmie medikamenti ir sterili, to kontaminācija sekmē acs infekcijas attīstību 

50 http://pharmlabs.unc.edu/labs/ophthalmics/administration.htm
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 Pacienta izglītošana

• Par pareizu acu pilienu un ziedes ievades tehniku 

• Par medikamentu uzglabāšanu 

• Par acu higiēnu  un infekcijas profilaksi,  īpaši par roku mazgāšanu

 Cita informācija

• Lai atvieglotu medikamentu ievadi, pacients var izmantot acu pilienu dispenseru 

   

17.3. attēls. Acu pilienu dispensera lietošana

Nodaļā  „Medikamentu ievade konjunktīvas maisā”
lietotie jēdzieni

 
1. Cikloplēģija – starenes muskuļa paralīze

2. Glaukoma – acu slimība, kuras pazīmes ir acs iekšējā spiediena paaugstināšanās un 
redzes spējas pavājināšanās

3. Konjunktīva – gļotāda, kas apklāj plakstiņa iekšējo virsmu, pāriet uz acs ābolu un sedz 
tā priekšdaļu līdz radzenei

4. Mioze – nenormāls zīlīšu sašaurinājums



Nodaļā „Medikamentu ievade konjunktīvas maisā” 
izmantotās literatūras avoti

1. Shaw M. How to administer eye drops and ointments// Nursing Times 2014/ Vol 110 Nr. 40 
p. 16–18 

2. Lippincott’s nursing procedures, sixth edition – Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

3. Brunner and Suddarth’s Textbook of Medical – Surgical Nursing, 11th ed., Lippincott Williams 
& Wilkins, 2007 
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18. PUNKCIJAS

  Punkcija ir procedūra šķidruma iegūšanai no dobumiem vai audiem neatliekamās 
palīdzības sniegšanai, patoloģisku procesu ārstēšanai (piemēram, strutaini, serozi procesi) 
vai diagnozes precizēšanai. Nodaļā tiks apskatītas vēdera dobuma, pleiras, lumbālā un 
Duglasa dobuma punkcijas, to veikšanas tehnika un māsas vai ārsta palīga funkcijas šo 
procedūru laikā.

18.1. Pleiras punkcija

☑ Latīniski – punctio cavi pleurae, p. pleurae
☑ Angliski – pleurocentesis, thoracentesis 
☑ Krieviski – пункция плевральной полости, плевральная пункция, плевроцентез

 Traumu, tuberkulozes, audzēju, sirds mazspējas  un citu patoloģiju rezultātā  pleiras 
dobumā  var uzkrāties šķidrums vai gaiss, izraisot nopietnus  vitālo funkciju traucējumus. 
Pleiras punkcija jeb torakocentēze ir invazīva procedūra, adatas vai katetra ievadīšana  
pleiras dobumā un tā satura aspirācija terapeitiskiem un diagnostiskiem nolūkiem. 

 Pleiras punkcijas mērķi

• Terapeitiskais – mazināt elpas trūkumu, kas radies, pleiras dobumā uzkrājoties šķidrumam, 
gaisam, inficēta satura, strutu evakuācija

• Diagnostiskais – iegūt paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem

 Pleiras punkcijas indikācijas

• Elpas trūkums, ko rada šķidruma vai gaisa sakopojums pleiras telpā (pneimotorakss) 

• Krūškurvja empiēma 

 Pleiras punkcijas kontrindikācijas

• Nekoriģēta koagulopātija 

• Lokāls audu iekaisums, herpes zoster 

• Relatīva kontrindikācija – nesadarbīgs pacients 
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 Pleiras punkcijas komplikācijas

• Pneimotorakss

• Hemotorakss

• Klepus 

• Sāpes

• Hipotensija

• Infekcija 

• Asiņošana 

• Starpribu nervu bojājums

• Jatrogēna aknu vai liesas punkcija 

 Pacienta sagatavošana 

1. Informēšana par procedūras mērķiem, indikācijām, norisi, iespējamām komplikācijām 
vai terapijas alternatīvām. Brīdināt, ka procedūras laikā nevajag kustēties, klepot, veikt 
dziļas ieelpas, jo tas palielina komplikāciju risku 

2. Vēlams plaušu Rtg 

3. Anamnēzes datu pārbaude par alerģiju pret lidokaīnu, antiseptiskiem līdzekļiem 

4. Vitālo rādītāju noteikšana un monitorēšana procedūras laikā,  īpašu uzmanību pievēršot 
SpO2 un pulsam. Punkcijas laikā var būt nepieciešams nodrošināt papildu skābekļa padevi 
vai ievadīt atropīnu, ja rodas vazovagāla reakcija 

18.1. attēls. Pacienta poza pleiras punkcijas laikā 
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 Pacienta poza pleiras punkcijas laikā

• Sēdus, noliecoties uz priekšu, rokas balstās uz spilvena vai kādas stabilas virsmas. Paci- 
entiem ar nestabilu, smagu vispārējo stāvokli – guļus tuvu gultas malai, roka aiz galvas, 
galvgalis pacelts 30º leņķī.  Var palikt rullīti zem pretējā pleca (sk. 18.1. att.)  

• Punkcijas rajonu ieteicams precizēt ar USG un marķēt 

Ja nepieciešams, veic ne tikai lokālu anestēziju, bet arī pacienta sedāciju ar midazolāmu, 
lorazepāmu
 

18.2. attēls. Pacienta poza pleiras punkcijas laikā

 

Lietojuma mērķis Nepieciešams
Individuālie aizsardzības līdzekļi Maska, sterili cimdi

Ieteicams – priekšauts, acu aizsargs

Cepure, maska, sterils halāts un cimdi, ja tiks 
ievietota drena

Ādas dezinfekcija

Sterilā lauka norobežošana

Anestēzija

2% hlorheksidīns

Sterils materiāls

Sterila anatomiskā pincete

Sterils fenestrēts autiņš

10 ml lidokaīna

5 vai 10 ml šļirces

22 G un 25 G adatas

Punkcija Skalpelis ar asmeni  Nr. 11

Gatavs komplekts Pleurofix, Pleuracan
Komplektā ietilpst – adata vai adata ar katetru, 
50 ml šļirce, 3 kanālu noslēdzošais krāns

Cauruļu komplekts aspirācijai un antirefluksa vārsts

Drenāžas maiss vai vaakuma pudeles
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18.1. tabula. Pleiras punkcijai nepieciešamais aprīkojums 

 

 Darbība

1. Veikt roku higiēnu 

2. Identificēt pacientu 

3. Izskaidrot procedūras norisi 

4. Nodrošināt privātumu   un  pozicionēt pacientu

5. Kontrolēt vitālos rādītājus un, ja nepieciešams, –  veikt sedāciju

6. Pleiras punkcija – ādas dezinfekcija, sterilā lauka norobežošana, anestēzija, punkcija, 
izmeklējamā materiāla savākšana, pārsiešana 

7. Nodrošināt komfortu pacientam

8. Utilizēt aprīkojumu

9. Vajadzības gadījumā marķēt un uz laboratoriju nosūtīt izmeklējamo materiālu 

10. Dokumentēt procedūru  

Ja pleiras dobumā tiks atstāta drena

Pārsiešana

Bioloģiskā materiāla savākšana

Citi

Troakars

Asinsvadu spailes

Zīda diegs Nr. 0 vai 1/0  ar adatu

Adatturis

Šķēres

Ķirurģiskā pincete

1–3 pudeļu drenāžas sistēma vai rūpnieciski ražota 
drenāžas sistēma

Sūknis – aktīvajai aspirācijai

Sterils adhezīvs pārsējs

Sterils stobriņš bez reaģentiem

Marķieris

USG aparāts

Sterils/nesterils USG gels

Sterils USG aparāta zondes pārvalks

Sterils hemostats

Konteiners infekciozajiem atkritumiem

Konteiners asajiem atkritumiem

Nierveida šālīte

Mitrumu uzsūcošs autiņš 
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18.3. attēls. Pleiras dobuma punkcijas komplekti

 

 Pacienta novērošana

1. Pēc punkcijas vitālos rādītājus pirmās stundas laikā ik 15 minūtes – elpošana, SpO2, 
pulss, arteriālais asinsspiediens 

2. Pārsēja stāvoklis – vai pārsējs ir tīrs, sauss 

3. Pacienta pašsajūta, ādas krāsa, dispnejas pazīmes

4. RTG kontrole

 Pleiras drena

 Pleiras drena tiek ievietota, lai pakāpeniski drenētu pleiras dobuma saturu un kon- 
trolētu tā pārmērīgu uzkrāšanos. 

 

18.4. attēls. Pleiras drena51  

 

 Drena pie ādas tiek fiksēta ar šuvēm, uzlikts pārsējs. Drenai nepārtraukti jābūt 
savienotai ar drenāžas sistēmu, kurā darbojas ūdens aizslēgs, kas novērš gaisa iekļūšanu 
pleiras dobumā. 

51 http://emedicine.medscape.com/article/80678-overview

21
Komplekts pleiras punkcijai 
Pleuracan (ar adatu un katetru)

Pleiras dobuma punkcijas 
komplekts Pleuro�x (ar adatu)
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Svarīgi!

• Drenāžas caurulei un sistēmai vienmēr jāatrodas zem pacienta vidukļa līmeņa.

• Drenāžas pudelē pirms pievienošanas pacientam ielej sterilu ūdeni un atzīmē tā līmeni. 

• Mainot drenāžas pudeli, pirms tās atvienošanas ir jānoslēdz drena, lai tajā neiekļūtu gaiss. 

18.2. Ascīta punkcija jeb laparocentēze

☑ Latīniski – peritoneocentesis, punctio abdominis 
☑ Angliski – paracentesis 
☑ Krieviski – пункция асцита, лапароцентез

 Ascīta punkcija, abdominālā paracentēze jeb laparocentēze ir aseptiska procedūra, 
kuras  laikā  caur vēdera priekšējo sienu ievada speciālu adatu (katetru, troakaru)  un aspirē 
peritoneālo šķidrumu.  Procedūra ir viena no senākajām medicīnas vēsturē un veikta jau 
pirms mūsu ēras. Metodi divdesmitā gadsimta beigās aprakstījis Salmon. 

 Mērķis – peritoneālā šķidruma aspirācija terapeitiskos un diagnostiskos nolūkos. 
Māsa vai ārsta palīgs nodrošina procedūras aprīkojuma un pacienta sagatavošanu, kā arī 
asistē ārstam procedūras laikā.

 Ascīts veidojas pacientiem ar hroniskām aknu slimībām, sirds mazspēju, nefrotisko 
sindromu, portālās vēnas trombozi, audzējiem,  kā arī citām patoloģijām.  

 Laparocentēzes veikšanas indikācijas

• Pirmreizējs ascīts 

• Aizdomas par spontānu bakteriālu peritonītu

• Ascīta radīti kardiorespiratori un gastrointestināli traucējumi 

 Laparocentēzes veikšanas kontrindikācijas

• Akūta vēdera klīniskā aina (tā ir indikācija operācijai) 

• Nekoriģēta koagulopātija

• Zarnu dilatācija vai obstrukcija 

• Grūtniecība
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• Abdomināla hematoma 

• Virspusēja infekcija punkcijas vietā 

 Pacienta sagatavošana

1. Informēt par procedūras norisi un saņemt pacienta piekrišanu. Izskaidrot procedūras 
riskus, priekšrocības, alternatīvas, procedūras gaitu ir ārsta kompetence 

2. Izskaidrot, ka punkcijas laikā nedrīkst kustēties, jo tas palielina komplikāciju risku (per- 
forāciju) 

3. Pirms punkcijas jābūt iztukšotam urīnpūslim, lai samazinātu perforācijas risku mani- 
pulācijas laikā. Ja pacients pats nespēj  nolaist urīnu,  nepieciešama urīnpūšļa katetrizācija

4. Pārliecināties, ka nav datu par alerģiju pret ādas dezinfekcijas un anestēzijas līdzekļiem

5. Poza punkcijas laikā – visbiežāk guļus uz muguras ar 45° leņķī paceltu galvgali (lai 
šķidrums uzkrājas vēdera apakšējā daļā) 

6. Pacienta ādai jābūt tīrai

7. Punkcijas vieta – apmēram divus cm zem nabas (pa l. alba vidusdaļu rajonā starp simfīzi 
un nabu) vai  piecus cm mediāli no anterior superior iliac spines. Punkciju neveic tiešā rētu, 
hematomu, redzamu zemādas asinsvadu tuvumā 

18.5. attēls. Punkcijas vietas laparocentēzei
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18.2. tabula. Punkcijas veikšanai nepieciešamais aprīkojums 

Lietojums Nesterils/nesterila ārpuse Sterils

Individuālie aizsardzības līdzekļi Nesterili cimdi
Maska, cepure, halāts, brilles

Sterili cimdi

Līdzekļi punkcijas lauka 
apstrādei un norobežošanai 

Līdzeklis ādas dezinfekcijai Materiāls
Pincete
Fenestrēts autiņš

Anestēzijai

Punkcijai
1.variants 

Punkcijai
2.variants 

Punkcijai
3.variants 

Punkcijai 
ja nav citas iespējas un 
nepieciešama steidzama 
laparocentēze (maza tilpuma)

Pārsiešanai

Vides nodrošināšanai 

Citi 

1–2% lidokaīna šķīdums

Divas 1–5 l tilpuma Vacutainer 
pudeles vai maisi

Trauks ascīta savākšanai, 
piemēram, spainis, sūknis, 
drenu maiss

Noteikti saskaņot adatas izvēli 
ar ārstu!

Sterils, okluzīvs pārsējs

Konteiners bīstamajiem 
atkritumiem
Konteiners bīstamajiem asajiem 
atkritumiem
Mitrumu uzsūcošs autiņš

Marķieris
USG aparāts + gels
3 vaakuma stobri analīzēm
Nosūtījums izmeklējumam

10 ml šļirce
Filtrējošā adata/adata 
medikamenta ievilkšanai
22–25 G adata

Ideālā gadījumā – paracentēzes 
komplekts

Katetrs ar adatu
50 ml šļirce
3 kanālu noslēdzošais krāns
Augsta spiediena savienotāj- 
caurule (savieno katetru ar 
pudeli)

Troakars
Skalpelis ar asmeni Nr. 11
Moskīta spaile
Adatturis, diegs, ķirurģiskā 
pincete, šķēres

20–22 g spinālā adata vai
16–20 G venozais katetrs, vai
Caldwell adata 15 G
Šļirce

Sterils gels un pārvalks USG 
zondei
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18.6. attēls. Komplekts paracentēzei 52

 Darbība

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Identificēt, informēt un novērtēt pacientu

3. Veikt vitālo rādītāju noteikšanu, ja nepieciešams – pacienta ķermeņa masas un  vēdera 
apkārtmēra noteikšanu

4. Sagatavot un pozicionēt pacientu  

5. Atbrīvot pacienta vēderu  no apģērba (no diafragmas  līdz kaunumam), zem gurniem 
paklāt autiņu, lai novērstu kontamināciju. Ja ārsts veica USG, tad no pacienta vēdera 
notīrīt USG gelu 

6. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu, uzvilkt cepuri, masku, cimdus 

7. Asistēt ārstam – veicot ādas dezinfekciju, sterilā lauka nodrošināšanu, punkciju, parau- 
gu paņemšanu analīzēm un pārsienot

8. Nodrošināt pacientam ērtu pozu  

9. Novērtēt vitālos rādītājus 

10. Marķēt un uz laboratoriju nosūtīt izmeklējamā materiāla paraugus 

11. Dokumentēt procedūru 

52 https://www.proceduresconsult.jp/Home/ProcedureListing/ProcedureDetails/tabid/74/c/547/language/en-US/
Default.aspx
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 Pacienta novērošana pēc procedūras

1. Vitālos rādītājus nosaka uzreiz pēc procedūras un tad divu stundu laikā ik pēc 30 mi- 
nūtēm, un nākamās 24 stundas – ik pēc četrām stundām. Īpaša uzmanība jāpievērš  pazī- 
mēm, kas var liecināt par hipovolēmiju. Ja pacienta stāvoklis nav stabils, vitālos rādītājus 
novērtē biežāk 

2. Vēlams palikt guļus stāvoklī četras stundas pēc procedūras 

3. Pārsēja stāvoklis – vai nav asiņošanas pazīmes. Ja parādās peritoneālais šķidrums – tūlīt 
ziņot ārstam! 

4. Kontrolēt diurēzi 

5. Novērtēt pacienta ķermeņa masas un vēdera apkārtmēra izmaiņas, ja tas ir indicēts

18.3. tabula. Laparocentēzes komplikācijas

Svarīgi! 

• Arī ascīta punkcijas laikā jāvērtē pacienta vitālie rādītāji un ādas krāsa, jāpievērš 
uzmanība, vai nerodas sūdzības par reiboni, dispneju. Ja ascīts ir > nekā 1,5 l, pastāv 
hipotensijas risks.  

• Pacientam ar liela tilpuma ascītu var atstāt katetru vēdera priekšējā sienā, lai šķidruma 
tilpumu mazinātu pakāpeniski. 

• Terapeitiskos nolūkos laparocentēze var būt nepieciešama ik pēc divām, trim nedēļām, 
lai samazinātu intraabdominālo spiedienu, uzlabotu pacienta pašsajūtu, samazinātu 
elpošanas grūtības un sāpes vēderā. 

• Diagnostikas nolūkā visbiežāk aspirē 200–500 ml ascīta; veicot analīzes, var noteikt tā 
veidošanās cēloni. 

• Vienmēr pirms procedūras sākuma jāpārliecinās, ka tvertnes ascīta šķidrumam būs 
savienojamas ar punkcijai izmantoto katetru vai adatu. 

• Analīzēm var būt nepieciešama barotne mikrobioloģiskajiem uzsējumiem (asins kul- 
tūrai), serumam (albumīna noteikšanai) un stobriņš ar EDTA (šūnu skaitam). 

Sistēmiskas Lokālas Intraperitoneālas
Hiponatriēmija Ascīta izplūde no punkcijas vietas Asinsvadu un vēderplēves perforācija

Hipotensija Lokāla infekcija Peritonīts

Nieru mazspēja Vēdera sienas hematoma Vēdera sienas abscess

Asiņošana

Aknu encefalopātija
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18.3. Duglasa dobuma punkcija jeb kuldocentēze

☑ Latīniski – culdocentesis  
☑ Angliski – culdocentesis 
☑ Krieviski – пункция Дугласа, kульдоцентез

 Kuldocentēze (kuldo(fr) – iedobums, kabata) tiek izmantota, lai akūtos gadījumos 
diagnosticētu strutu vai asins klātbūtni vēdera dobumā. Procedūru var veikt lokālā 
anestēzijā vai intravenozā narkozē. 

 Mērķis – diagnostikas veikšana 

 Duglasa dobuma jeb kuldocentēzes indikācijas

• Aizdomas par ārpusdzemdes grūtniecību 

• Aizdomas par abscesu vēdera dobumā, peritonītu  

 Duglasa dobuma jeb kuldocentēzes kontrindikācijas

• Olnīcu – olvadu abscess

• Olnīcu neoplazma 

 Pacienta sagatavošana punkcijai

 Paciente pirms procedūras drīkst sēdēt vai staigāt, jo tas pastiprina peritoneālā 
šķidruma nokļūšanu cul de sac  (no franču valodas – „ maisa apakša”, rektouterīnā kabata 
jeb dobums) dobumā starp dzemdes mugurējo sienu un taisno zarnu. 

1. Pirms punkcijas jāiztukšo urīnpūslis.  Ja paciente pati nevar urinēt, veic katetrizāciju.  

2. Pirms punkcijas perianālais rajons jānomazgā ar ūdeni un ziepēm. 

3. Jānoskaidro, vai pacientei nav alerģija pret lidokaīnu, povidona jodu vai citiem punkcijas 
laikā izmantojamajiem līdzekļiem.

4. Tīrošo klizmu neveic! Jo, ja grūtniecība iestājusies olvadā, tas var plīst. 

 Pacienta poza 

 Litotomijas poza53 (uz ginekoloģiskā krēsla) – sēža pēc iespējas tuvāk galda malai. 
Pacelts galvgalis veicina intraperitoneālā šķidruma noplūšanu uz retroperitoneālo telpu 
un atvieglo aspirāciju. 

53 https://quizlet.com/13633149/patient-positioning-flash-cards/
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18.7. attēls. Litotomijas poza 

 

18.4. tabula. Duglasa dobuma punkcijai nepieciešamais aprīkojums

 

Nepieciešams
Sterili cimdi, maska, brilles

Sterils materiāls (tupferi) 

Pincete vai satvērējspaile, vai apaļās spailes

Trauciņš antiseptiskajam līdzeklim 

Gļotādas apstrādes līdzeklis – povidona joda ūdens šķīdums

10–20 ml šļirce ar 19 G adatu medikamenta aspirācijai

25 G adatu anestēzijai

2 % lidokaīns

Lumbālās punkcijas adata (ar mandrēnu) 18 G vai cita pietiekami gara, 
punkcijai piemērota adata

20 ml šļirces (divas gab.)

Vaginālais spogulis vai Simsa ginekoloģiskie spoguļi (augšējais un 
apakšējais)

Konteiners asiem priekšmetiem, konteiners bīstamajiem atkritumiem, 
sterils materiāls un antiseptisks līdzeklis aseptiskai ampulas atvēršanai, 
roku dezinfekcijas līdzeklis, papildu gaismas avots

Lietojuma mērķis
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

Punkcijas lauka apstrāde

Anestēzija

Punkcija

Citi 
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18.8.  attēls. Spoguļi un spaile

 

 Darbība

1. Identificēt pacienti

2. Nodrošināt pacientes intimitāti

3. Pārliecināties, ka nav datu par  pacientes  alerģiju pret antiseptisko un anestēzijas līdzekli 

4. Veikt roku higiēnu

5. Pozicionēt pacienti

6. Ārsts un asistents veic roku higiēnu, uzvelk nesterilos cimdus

3. Spailes – vienzoba spaile

1. Vaginālais spogulis 

2. Simsa ginekoloģiskie spoguļi 
(augšējais, apakšējais)
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 18.5. tabula. Procedūras veikšana

 Duglasa dobuma punkcijas komplikācijas

• Olnīcu–olvadu plīsums

• Peritonīts mazajā iegurnī

• Zarnu vai nieru punkcija

• Asiņošana no punkcijas vietas

18.9. attēls. Duglasa dobuma punkcija 

Ārsts Asistents

Ieliek vaginālo spoguli Pietur spoguli

Ar spailēm satver posterior lip dzemdes kakla 
apakšējo daļu

Ar antiseptisku līdzekli notīra maksts velvi

Veic lokālo anestēziju

Veic punkciju Maina šļirces, saskaita iegūtā šķidruma daudzumu

Spailes 
Šļirce ar adatu

Vaginālais spogulis
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 Novērošana pēc punkcijas 

1. Pēc  punkcijas tiek atļauts turpināt ikdienas aktivitātes

2. Sāpju gadījumā lietot ibuprofēnu vai paracetamolu

3. Novērot, vai nesākas vagināla asiņošana, drudzis, slikta dūša, vemšana

4. Var būt nepieciešamība pacienti gatavot steidzamai operācijai    

18.6. tabula. Duglasa dobuma punkcijas rezultātu interpretācija

Kuldocentēzes šķidrums Iespējamais iemesls

Daži ml dzidra, seroza salmu krāsas šķidruma Normāls peritoneālais šķidrums 

Liels dzidra šķidruma daudzums (vairāk nekā 10 ml) Liela olnīcu cista vai tās plīsums (saturs var būt 
serosangvinozs), iespējama arī grūtniecība 

Ascīts 

Karcinoma 

Purulents šķidrums Bakteriāla infekcija 

Apendicīta ruptūra 

Divertikulīts ar perforāciju 

Olnīcu–olvadu abscess ar ruptūru 

Eksudāts ar PMN (polimorfonukleāri) leikocītiem

Spilgti sarkanas asinis

Vecas, brūnas, nesarecējušas asinis 

Iegurņa iekaisuma slimība 

Corpus luteum asiņošana 

Aortas aneirismas ruptūra 

Asinsvada ievainojums 

Asiņojoša ektopiska grūtniecība (ar vai bez 
ruptūras) 

Ektopiska grūtniecība ar retroperitoneālu asiņošanu 
(dažas dienas vai nedēļas) 
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18.4. Lumbālpunkcija

☑ Latīniski –  punctio lumbalis  
☑ Angliski – lumbar puncture
☑ Krieviski – люмбaльная пункция, спинномозговая пункция

 Lumbālpunkcija ir klīniskajā medicīnā bieži izmantota invazīva diagnostiska  proce- 
dūra. Procedūra aizņem apmēram 5–10 minūtes, bet sagatavošanās tai var būt ilgāka. 
Pirmie dati par šo procedūru saistīti ar Heinrich Iraneus Quincke vārdu 19. gadsimtā, kad 
pacients ar meningītu veiksmīgi pārcietis trīs lumbālpunkcijas procedūras. 

Mērķis – terapeitiski un diagnostiski nolūki 

 Lumbālpunkcijas veikšanas indikācijas

• Meningīta diagnostika 

• Dažādu neiroloģisku slimību diagnostika (multiplā skleroze, Guillian Barre sindroms u.c.)

• Subarahnoidālas asiņošanas diagnostika

• Idiopātiskas vai spontānas intrakraniālas hipertensijas ārstēšana

• Diagnostisku un terapeitisku vielu ievade – spinālā anestēzija, intratekāla ķimioterapija, 
intratekāla antibiotiku vai baklofēna ievade, kontrastvielu ievade mielogrāfijai vai cister- 
nogrāfijai 

 Relatīvās kontrindikācijas

• Trombocitopēnija vai citi potenciāli asiņošanas iemesli (asinsreces traucējumi – trombo- 
citopēnija, antikoagulācija ar orfarīnu, klopidogrelu vai heparīnu) 

• Epidurāls abscess

• Augsts intrakraniālais spiediens ar draudošu ķīlēšanos

 Pacienta poza

• Sēdus – mugurkauls perpendikulāri galda vai gultas malai, t. s.  „kaķa kūkums”

• Guļus uz sāniem – m/k pēc iespējas tuvāk un paralēli gultas vai galda malai ar „kaķa 
kūkumu”, lai pavērtos starpskriemeļu spraugas. Zem galvas un starp ceļiem novieto spil- 
venu vai salocītu virspalagu. Pacienta kājām jāatrodas paralēli.

• Punkcijas vieta – L3– L5 līmenis, anatomiskais orientieris – spina iliaca 
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18.10. attēls. Pacienta pozicionēšana lumbālpunkcijai guļus54  

 

18.11. attēls. Pacienta pozicionēšana lumbālpunkcijai sēdus55

54 http://mobile.journals.lww.com/em-news/_layouts/oaks.journals.mobile/post.aspx?blogId=8&postId=20
55 http://educationresource.bhs.org.au/lumbar-puncture-2
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 Nepieciešams

 Lumbālpunkcijas veikšanā nepieciešamo aprīkojumu, atbilstoši mērķim, skatīt 18.7. 
tabulā.

18.7. tabula. Nepieciešamais aprīkojums lumbālpunkcijas veikšanai 

 

 Sagatavošanās procedūrai

• Sagatavot visu nepieciešamo lumbālpunkcijas veikšanai. Noskaidrot, kāda izmēra sterilie 
cimdi būs nepieciešami ārstam. Sagatavot vairāku izmēru lumbālās adatas, kuras tiek at- 
vērtas un uz sterilā galdiņa novietotas pēc izmēra precizēšanas.

• Novērtēt pacienta spēju sadarboties un saglabāt ķermeņa pozu. Ja pacients pats nespēj 
saglabāt ķermeņa pozu, nepieciešams palīgs, kurš procedūras laikā to nodrošinās. 

• Novērtēt punkcijas vietas lokālo stāvokli –  ja āda ir vizuāli netīra, tā jāmazgā ar ūdeni un 
ziepēm. 

• Pārliecināties, ka pacients, kurš ir spējīgs sadarboties, ir sniedzis informēto piekrišanu 
procedūrai. 

• Pārliecināties, ka nav datu par pacienta alerģiju pret lokālās anestēzijas līdzekli un anti- 
septisko līdzekli. 

Nepieciešams
Ārstam: maska, cepure, sterils halāts, sterili cimdi  

Asistentam: maska, cepure, nesterili cimdi. Sterili cimdi, ja būs 
nepieciešams pēc punkcijas veikt pārsiešanu

Sterils materiāls (salvetes, tupferi) 

Pincete vai satvērējspaile

Ādas apstrādes līdzeklis – povidona jods vai 0,5% hlorheksidīns 70% 
etilalkohola šķīdumā 

Sterils fenestrētais autiņš/pārklājs vai sterils pārklājs

10 ml šļirce ar 19 G adatu medikamenta aspirācijai

25/27 G adatu anestēzijai

2 % lidokaīns

Lumbālās punkcijas adata (ar mandrēnu) 18–27 G (pieaugušajiem biežāk 20–22 G)

Okluzīvs, sterils pārsējs 

Četri sausi, tīri (mikrobioloģijai sterili) noslēdzami stobriņi likvora analīzei. Ja 
stobriņi ir sterili arī no ārpuses, tos liek uz galdiņa

Konteiners asiem priekšmetiem, konteiners bīstamajiem atkritumiem, 
sterils materiāls un antiseptisks līdzeklis aseptiskai ampulas atvēršanai, 
roku dezinfekcijas līdzeklis, mitrumu uzsūcošs autiņš, ķeblis ārstam 

Lietojuma mērķis
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

Punkcijas lauka apstrāde

Sterilā lauka norobežošana 

Anestēzija

Punkcija

Pārsiešana

Bioloģiskā materiāla 
savākšana

Citi 
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 Darbība

1. Identificēt pacientu

2. Nodrošināt pacienta intimitāti

3. Veikt roku higiēnu 

4. Pozicionēt pacientu 

5. Veikt roku higiēnu

18.8. tabula. Lumbālpunkcijas norise

Ārsts Māsa/ārsta palīgs Asistents (māsa, māsas 
palīgs, ārsta palīgs)

Veic roku higiēnisko 
ierīvēšanu un uzvelk 
sterilus cimdus 

Atver sterilo cimdu ārējo iepakojumu un 
padod ārstam 

Palīdz pacientam saglabāt 
nepieciešamo ķermeņa po-
zu visu izmeklējuma laiku 

Veic pacienta ādas 
apstrādi

Ja komplektā ir jau gatavas ar dezinfekcijas 
līdzekli piesūcinātas salvetes, tad asistēšana 
nav nepieciešama 

Ja uz galdiņa ir tikai sterils materiāls un 
pincete, tad uz materiāla jāuzlej dezinfekcijas 
līdzeklis, pirms tam skaļi pasakot tā 
nosaukumu un koncentrāciju, parādot 
ārstam etiķeti 

Ja uz galdiņa ir trauciņš antiseptiskajam 
līdzeklim, tad pirms līdzekļa ieliešanas tajā 
skaļi jāpasaka nosaukums, koncentrācija, 
etiķete jāparāda ārstam 

Norobežo sterilo lauku 

Veic anestēziju 

Veic punkciju 

Uzliek sterilu pārsēju 

Ievērojot aseptiku, atver lidokaīna ampulu, 
pirms pasniegšanas ārstam skaļi pasaka 
medikamenta nosaukumu, koncentrāciju un 
parāda etiķeti. Ampulu tur 45° leņķī, lai ārsts 
var ievilkt medikamentu

Kad parādās likvors, atver stobriņa korķi 
un stobriņu paliek zem lumbālās adatas 
rumbas,  nepieskaroties sterilajām zonām 
(noteikti jāuzvelk vienreiz lietojamie 
nesterilie cimdi)

Atkarībā no konkrētajā klīnikā pieņemtās 
prakses pārsēju var  uzlikt asistents, uzvelkot 
sterilus cimdus

Palīdz pacientam apgulties uz muguras 

Utilizē izlietoto aprīkojumu

Tiek marķētas un laboratorijā nogādātas 
analīzes. CITO! 

Palīdz pacientam apgulties 
uz muguras
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 Pacienta novērošana pēc lumbālpunkcijas

1. Punkcijas vietā – vai  pārsējs ir sauss, tīrs, nav asiņošanas, sāpju, tūskas.  Iesaka pirmās 
četras stundas punkcijas vietu vizuāli novērtēt ik pēc stundas, turpmākajās 24 stundās – ik  
pēc četrām stundām

2. Vispārējais stāvoklis – tahikardija, bāla, mitra āda (pazīmes, kas var liecināt par asiņošanu) 

3. Ja pacientam ir paaugstināts cerebrospinālais spiediens – NS stāvokli  pirmajās četrās 
stundās pēc punkcijas novērtē ik pēc 15 min, tad ik pēc 2–4 stundām 

 Aprūpe pēc lumbālpunkcijas

• Pāris stundas pēc punkcijas jāpaliek stāvoklī guļus uz muguras. Ārsts var ordinēt stāvokli 
guļus ar 30º paceltu galvgali

• Nodrošināt pietiekamu hidratāciju,  pieļaujamo šķidruma daudzumu katram pacientam 
nosaka ārsts

Svarīgi! 

1. Pirms punkcijas ādas apstrādei neiesaka lietot hlorheksidīnu, jo tas ir neirotoksisks!  
Lietojot hlorheksidīna spirta šķīdumu (koncentrācijā līdz 0,5%), svarīgi, lai tas nenonāk 
uz punkcijai paredzētā sterilā aprīkojuma, tādēļ šķīdumu nevajadzētu liet trauciņā, kas 
atrodas uz sterilā galda. Izsmidzinot līdzekli – apklāt punkcijai paredzēto aprīkojumu. 

2. Likvora analīze vienmēr ir CITO – jānogādā laboratorijā 30 min laikā pēc paņemšanas, 
jo vēlāk sākas bioloģiskā materiāla sadalīšanās. 

3. Likvora izmeklējuma pieprasījumā jābūt norādītam datumam, punkcijas izdarīšanas 
laikam un nosūtītāja parakstam.

4. Stobriņa marķējums – pacienta uzvārds, iniciāļi, datums, laiks, slimības vēstures 
numurs vai personas kods, materiāla veids.

5. Likvora analīzei (nosaka krāsu, daudzumu, dzidrumu, citozi, šūnas, olbaltumu) 
materiālu savāc sausā, tīrā stobriņā. 

6. Mikrobioloģiskajai analīzei likvors jāņem sterilā stobriņā, nepieciešami vismaz divi ml 
materiāla. 

7. Ja plānots noteikt arī tuberkulozes mikobaktērijas klātbūtni (likvors uz BK), nepie- 
ciešami divi sausi, tīri stobriņi ar pieciem ml likvora katrā. 
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 Lumbālpunkcijas komplikācijas

• Galvassāpes – raksturīgas apmēram 30% pacientu.  Visbiežāk galvassāpes parādās 24–48 
stundas pēc punkcijas. Tās ir  posturālas, trulas, pulsējošas, sākas frontāli un okcipitāli. 
Pastiprinās klepojot, šķaudot, runājot.  Var būt slikta dūša, vemšana, reibonis.  Riska faktori – 
sieviete, gados jauna, galvassāpes pirms vai punkcijas laikā 

• Asiņošana no punkcijas vietas

• M/s trūce

• Infekcijas attīstība

• Tūska (lokāla) 

• Sāpes punkcijas vietā

Nodaļā „Punkcijas” lietotie jēdzieni

1. Ascīts – seroza šķidruma (transudāta) uzkrāšanās vēdera dobumā 

2. Jatrogēns – tāds, kas radies ārsta rīcības ietekmē 

3. Mediālais – tāds, kas atrodas tuvāk viduslīnijai 

4. Paracentēze (gr) – caurduršana, dobuma sienas pārduršana ar adatu vai troakāru, lai 
aspirētu šķidrumu 

5. Peritonīts –  vēderplēves iekaisums

6. Purulents – strutains

7. Spināls – saistīts ar mugurkaulu, tā smadzenēm, mugurkaulam, tā smadzenēm raksturīgs

8. Vazovagāls – tāds, kas attiecas uz klejotājnerva vazomotorisko darbību (ietekmē asins-
riti un asins sadali)



Nodaļā „Punkcijas” izmantotie literatūras avoti

1. Lippincott’s nursing procedures, sixt edition – Wolters Kluver, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

2. Brauner M. E. Thoracentesis – 2015 http://www.medscape.org 

3. Shlamovitz G. Tube Thoracostomy – 2014 http://www.medscape.org 

4. Roberts J. Roberts & Hedgs Clinical procedures in emergency medicine – Elsevier,  2010

5. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/classes_stud/English/1course/
Heath%20Assessment%20Practicum/Health%20Assessment%20Practicum/17.%20
Respiratory%20System%20Assesment.htm

6. Ahmed SV, Jayawarna C., Jude E. Post lumbar puncture headache: diagnosis and 
management.// Postgrad Med J. 2006 Nov; 82(973): 713–716.doi:  10.1136/pgmj.2006.044792

7. Doherty C., Forbes R. Diagnostic Lumbar Puncture.// Ulster Med Journal, 2014; 83 (2); 
p. 93–102 

8. Khlebtovsky A., Weitzen S., Steiner I., Kuritzky A., Djaldetti R., Yust-Katz S. Risk factors for 
post lumbar puncture headache.// Clinical Neurology and Neurosurgery,  2015, vol 131, 
p. 78–81 

9. Klīnisko analīžu rokasgrāmata. – E. Gulbja laboratorija, 2011, 399 lpp. 

10. Shlamovits G. Lumbar puncture, 2015 – http://www.medscape.org

11. Skin antisepsis for central neuraxial blockade. AAGBT safety guidline. 2014, p. 13

12. Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. – E. Gulbja laboratorija

13. Kolītis R. Laparocentēze. Ķirurģija. – RSU, 2013, 235.–236. lpp.

14. Shlamovitz V. Paracentesis – 2015, http://www.medscape.com

15. Thomsen TW, Shaffer RW, White B, Setnik GS. Videos in clinical medicine. Paracentesis. 
N Engl J Med. 2006;355:e21.

16. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.

17. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=181607

18. Managing Complications in Pregnancy and Childbirth. A guide for midwives and doctors – 
WHO, 2007, p. 390

19. Simon R., Brenner B. Emergency procedures and Techniques. Forth Edition. – Lippincott 
Williams & Wilkins, 2002, p. 229–230 

20. Satpathy H. Culdocentesis. – 2015, http://www.medscape.org 

21. Fowler J. Culdocentesis. – 2014, http://www.uptodate.com
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19. PARENTERĀLĀ BAROŠANA  

☑ Latīniski –  nutritio parenteralis 
☑ Angliski – parenteral nutrition
☑ Krieviski – парентеральное питание

 Vesels cilvēks ikdienā ar uzturu uzņem visas nepieciešamās vielas – olbaltumvielas, 
ogļhidrātus, taukus,  vitamīnus, mikro un makroelementus.  Gadījumos, kad pacientam ir 
malnutrīcija vai nefunkcionē gremošanas trakts, svarīgākās barības vielas tiek nodrošinātas 
intravenozi.

 1. Perifēro venozo pieeju izvēlas, ja terapija būs nepieciešama īslaicīgi (<5 d.), 
pacienta vajadzības var nodrošināt ar šķīdumiem, kam ir zema osmolaritāte  (līdz 800 
mosm/l, īslaicīgai ievadei no 800 līdz 1200 mosm/l) un  neitrāls pH.

 2. Centrālo venozo pieeju izvēlas, ja terapija nepieciešama ilgstoši (>5 d.), nepie- 
ciešami šķīdumi ar augstu osmolaritāti (> 1200 mosm/l), caur vēnu jāievada visas pacien- 
tam nepieciešamās uzturvielas. 

 Parenterālās barošanas (turpmāk tekstā PB) šķīdumi ir lieliska barotne mikroorga- 
nismiem, tādēļ to gatavošanas/sajaukšanas procesā jāievēro aseptika. Vislabāk, ja pacien- 
tam nepieciešamos maisījumus var sagatavot aptiekā, sterilos apstākļos, vilkmes skapī, 
kas novērš putekļu veidošanos. 

 PB mērķis – nodrošināt pacientu ar nepieciešamajām barības vielām, apejot gre- 
mošanas traktu. 

 PB uzsāk pacientam, kas ir hemodinamiski stabils, bez  šķidruma un elektrolītu dis- 
balansa. 

 PB indikācijas 

• Adekvāta enterālā barošana nav iespējama 

• Pēcoperācijas periodā ilgāk nekā septiņas dienas nav iespējams nodrošināt normālu 
uzturu

• Smagi apdegumi

• Malnutrīcija

• Krona slimība

• Čūlainais kolīts
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 PB kontrindikācijas
• Šoks 
• Iespējama adekvāta enterāla barošana
• Akūtā fāze tūlīt pēc operācijas vai traumas (pirmās 12–24 stundas) 

 PB komponenti

19.1. tabula. PB komponenti un preparātu piemēri

 PB maisījuma stabilitāti ietekmē pareiza nepieciešamo komponentu pievienošanas 
secība. 

 Vispārīgie  komponentu sagatavošanas principi

• Ūdenī šķīstošās PB sastāvdaļas (glikoze, aminoskābes) infūzijas maisā pievieno pirms 
tauku emulsijas (lipīdi), jo citādi emulsija var destabilizēties.

• Sastāvdaļas, starp kurām iespējamas ķīmiskas reakcijas, kuru rezultātā rodas nogulsnes 
(piem., kalcija un fosfora sāļi), jāpievieno atsevišķi.

• Taukus (lipīdus) vienmēr maisījumam pievieno pēdējos.

• Maisījums rūpīgi jāsajauc pēc katras jaunas sastāvdaļas pievienošanas.

• Lai izvairītos no kāda elementa uzkrāšanās pievienošanas portā, tas ir jāizskalo. 

PB komponents Preparāta piemērs

Olbaltumvielas –  aizvietojamās un neaizvietojamās 
aminoskābes

Aminoven, Aminopasmal, Aminoplasmal Hepa,

Dipeptiven

Ogļhidrāti Glucose

Tauki Intralipid, Lipofundin, Lipoplus, ClinOleic

Elektrolīti

Mikroelementi (dzelzs, selēns utt.)

Ūdenī šķīstošie vitamīni (askorbīnskābe, biotīns, 
cianokobalamīns, folskābe, tiamīns)

Taukos šķīstošie vitamīni (A, D2, E, K1)

Citi

Nātrija hlorīds, kālija hlorīds, magnija sulfāts,

kalcija glukonāts

Tracutil, Addamel N

Soluvit N

Vitalipid N Adult

Insulīns
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 PB paredzētie komponenti pieejami gan kā atsevišķas sastāvdaļas, no kurām izveido 
pacientam nepieciešamo maisījumu, gan gatavi divu, trīskameru maisi.  Divkameru maisi 
satur aminoskābes un ogļhidrātus, trīskameru maisi – aminoskābes, ogļhidrātus un taukus 
(piemēram, SmofKabiven central, Smofkabiven peripheral, NuTRIflex). 

Svarīgi! 

• Gatavojot PB maisījumu, jāievēro aseptika un ražotāja instrukcija! 

• Uz sagatavotā PB maisījuma iepakojuma jānorāda pievienotie komponenti un to dau- 
dzums, sagatavošanas datums, laiks un pacienta dati. 

19.1. Divkameru un trīskameru maisu sagatavošana 

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Maska, cepure, cimdi, halāts 

• Tīra, dezinficēta darba virsma 

• PB maisījums divkameru vai  trīskameru maisā 

• PB infūzijas sistēma 

• Citi ordinētie medikamenti  

• Šļirces 

• Adatas 

• 70% izopropilalkohols, sterils materiāls

• Tvertne asiem priekšmetiem, tvertne atkritumiem

 Darbība 

1. Izlasīt ordinācijas

2. Sagatavot un pārbaudīt nepieciešamo aprīkojumu un medikamentus – devas, derīgu-
mu, vizuālo izskatu (uz ūdens bāzes esošie komponenti vienmēr ir bezkrāsaini (glikoze, 
aminoskābes)), iepakojuma veselumu

3. Veikt roku higiēnu un uzvilkt IAL
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4. Novietot maisu uz gludas, tīras virsmas 

5. Nodrošinot vienmērīgu spiedienu, pārspiest aizslēgus starp kamerām

6. Dezinficēt pieslēguma pieejas portu un ievadīt nepieciešamo komponentu 

7. Sajaukt maisa saturu 

8. Atkārtot pēc vajadzības darbību numur seši, septiņi

9. Dezinficēt infūzijas sistēmas pieslēguma portu un pievienot infūzijas sistēmu

 Īpašās situācijas 

 Latvijā ir pieejami divu ražotāju – B. Braun un Fresenius Kabi  –  PB maisījumi trīskameru 
maisos, to sagatavošana ir nedaudz atšķirīga. 

 Trīskameru maisu sagatavošana (Fresenius Kabi–SmofCabiven) 

 Maisa sastāvdaļas

1. ārējā apvalka ierobi

2. rokturis

3. atvere maisa pakāršanai

4. noraujamie aizslēgi 

5. “aklā” pieslēguma vieta – izmanto ražošanā

6. pievienošanas pieslēguma vieta

7. infūzijas sistēmas pieslēguma vieta 

8. skābekļa absorbents   

Turot maisu horizontāli, noņemt ārējo apvalku tuvu 
pieslēguma vietām, tad atplēst ārējā iepakojuma ārējo 
malu, utilizēt to

PB maisu novietot uz gludas, tīras virsmas ar etiķeti 
uz augšu, lai mazākais nodalījums ar tauku emulsiju 
atrastos  labajā pusē, bet pieslēguma vietas tālāk no 
jums   
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Sākot no apakšas (roktura puses), nodrošinot vienmē- 
rīgu spiedienu, rullēt maisu uz pieslēguma vietas pu- 
si, līdz tiek atvērti vertikālie aizslēgi, vispirms starp 
aminoskābēm un glikozi, tad starp taukiem 

 

Uzmanīgi sajaukt maisa saturu, apgriežot maisu otrādi 

Nolauzt pievienošanas pieslēguma vietas porta uzgali 
(membrāna ir sterila)  

Caurdurot pievienošanas portu, ar šļirci un adatu pie- 
vienot nepieciešamās sastāvdaļas. Pēc katras pievieno- 
šanas maisa saturu samaisīt, trīs reizes apgriežot otrādi

Sajaukt maisa saturu, neaizmirstot izskalot portu 

Nolauzt infūzijas sistēmas pieslēguma vietu un pievie- 
not  i/v sistēmu, maisu pakārt statīvā 

19.1. attēls. Trīskameru maisu sagatavošana (pēc Smofkabiven instrukcijām)
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 Trīskameru maisu sagatavošana (B. Braun–NuTriflex)

 

19.2. attēls. Trīskameru maisu sagatavošana (pēc B. Braun Nutriflex vadlīnijām)

Maisu novieto uz plakanas virsmas un, uzliekot abas 
plaukstas uz glikozes nodalījuma, pārspiest aizslēgus, 
sajaucot glikozi ar aminoskābēm

Sajaukt glikozi un aminoskābes

Caur portu  (ar sarkanu korķi) pievienot elektrolītus,  
ūdenī  šķīstošos vitamīnus  un vizuāli pārliecināties, ka 
nav redzamas nogulsnes 

Sajaukt lipīdus ar pārējo šķīdumu

Pievienot taukos šķīstošos vitamīnus 

Sajaukt visu maisa saturu

Atvērt infūzijas sistēmas pieslēguma portu (vidējo) un 
pievienot  i/v sistēmu
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19.2. PB maisījuma gatavošana maisā 

 Gadījumos, kad nav pieejami vai izmantojami jau  gatavi PB maisījumi, visas nepie- 
ciešamās sastāvdaļas ar gravitācijas metodi tiek iepildītas speciālā maisā. 

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Maska, cepure, cimdi, halāts 

• Tīra, dezinficēta darba virsma 

• Alkoholu saturošs dezinfekcijas līdzeklis + sterils materiāls 

• PB maisījuma sastāvdaļas 

• Šļirces

• Adatas, filtrējošās adatas 

• Maiss PB sajaukšanai 

• I/v sistēma PB 

• Konteiners asajiem priekšmetiem 

• Konteiners atkritumiem

• Marķieris 

 Darbība – fosfātu pievienošana glikozei 

1. Notīrīt ampulu vai flakona korķi ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 

2. Aseptiski atvērt šļirci un aspirēt tajā nepieciešamo medikamenta daudzumu 

3. Notīrīt infūzijas maisa vai flakona korķi ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, ļaut nožūt

4. Ievadīt fosfātus glikozes flakonā 

5. Sajaukt saturu 

 Darbība – elektrolītu, mikroelementu pievienošana aminoskābēm 

1. Notīrīt ampulu vai flakona korķi ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 

2. Aseptiski atvērt šļirci un aspirēt tajā nepieciešamo medikamenta daudzumu 

3. Notīrīt infūzijas maisa vai flakona korķi  ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, ļaut 
nožūt

4. Ievadīt elementus flakonā, izmantojot piecu mikronu filtru  

5. Sajaukt saturu 
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 Darbība – vitamīnu  pievienošana lipīdiem 

1. Notīrīt ampulu vai flakona korķi ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 

2. Aseptiski atvērt šļirci un aspirēt tajā nepieciešamo medikamenta daudzumu – ūdenī 
šķīstošos vitamīnus 

3. Notīrīt infūzijas flakona korķi  ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, ļaut nožūt 

4. Ievadīt  ūdenī šķīstošos vitamīnus  flakonā

5. Sajaukt saturu

6. Notīrīt ampulu vai flakona korķi ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli 

7. Aseptiski atvērt šļirci un aspirēt tajā nepieciešamo medikamenta daudzumu – taukos 
šķīstošos vitamīnus 

8. Notīrīt infūzijas flakona korķi  ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli, ļaut nožūt 

9. Ievadīt taukos šķīstošos vitamīnus  flakonā, izmantojot piecu mikronu filtru 

10. Sajaukt saturu  

 
a – maiss

b – infūzijas pieslēgšanas ports

c – medikamentu ievades ports 

d – klipsis ievades porta slēgšanai

e – ports papildu medikamentu ievadei 

f – korķis medikamentu ievades porta slēgšanai 

g – caurdūrējadata ar aizsargu 

h – trīs lūmenu medikamentu ievades sistēma 

i – plūsmas regulētājs/aizspiednis 

19.3. attēls. PB sajaukšanas maisa sastāvdaļas 

a

b

c
d

e
f

g

h

i
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 Maisa uzpildīšana 

1. Izņemt maisu no ārējā iepakojuma, novietot uz horizontālas virsmas 

2. Pārbaudīt, vai visi savienojumi ir pievienoti pietiekami cieši, ja nepieciešams, pievienot 
trīs lūmenu medikamentu ievades sistēmu  

3. Ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli notīrīt visus sagatavoto flakonu korķus 

4. Aizvērt visu medikamentu ievades sistēmas plūsmas regulatorus  

5. Noņemt aizsargapvalku no caurdūrējadatas un iedurt to flakona korķī, darbību 
atkārtot, līdz pievienoti visi sagatavotie flakoni 

6. Flakonus novietot statīvā 

7. Atvērt aminoskābju un glikozes plūsmas regulatorus/aizspiedņus, ļaut šķīdumam 
satecēt maisā, tad tos aizvērt

8. Sajaukt maisa saturu, apgriežot maisu otrādi

9. Atvērt aizspiedni un maisā iepildīt lipīdu emulsiju 

10. Aizvērt aizspiedni un sajaukt maisa saturu 

11. Atvērt vienu aizspiedni, pacelt maisu, lai gaiss būtu tā augšpusē,  un izspiest gaisu

12. Kad maiss ir atbrīvots no gaisa, aizvērt pievades porta aizspiedni, atvienot pievades 
sistēmu un uzlikt korķi

13. Marķēt maisa saturu – pacienta dati, sagatavošanas datums, laiks, sastāvs,  sagatavotāja 
dati 

Svarīgi!

 PB maisījuma sagatavošana maisā 

• Fosfātus pievieno glikozei

• Elektrolītus un mikroelementus pievieno aminoskābēm 

• Ūdenī un taukos  šķīstošos vitamīnus pievieno tauku emulsijai 

• Glikozi un aminoskābes ievada sterilajā maisā un samaisa

• Maisījumam pievieno lipīdus un visu sajauc 

 



[ 271 ]

 Gatavojot PB maisījumu, iespējamas šādas kļūdas

• Kontaminācija – ja netiek nodrošināta aseptika sagatavošanas procesā 

• Nogulsnes – nevēlama mijiedarbība starp maisījuma sastāvdaļām, nepareiza komponen- 
tu pievienošanas secība, komponenti pēc pievienošanas netiek sajaukti  

• Maisa pārduršana, sūce – neuzmanīga rīcība ar adatām, pievienojot PB komponentus

 PB komplikācijas

 Komplikācijas var būt saistītas ar aseptikas neievērošanu, PB sastāvu un tā ietekmi uz 
pacienta organismu

• Ar katetru saistīta infekcija

• Sepse

• Tromboflebīts 

• Hiper/hipoglikēmija

• Ūdens un elektrolītu disbalanss

• Nātrija un kālija disbalanss 

 PB nodrošināšanas režīmi

• Ilgstoša – 24 stundas diennaktī. Izmanto pacientiem ar traucētu barības vielu utilizāciju

• Intermitējoša (cikliska): 16 h infūzija +8 h pārtraukums 

 Pacienta monitorēšana PB laikā

 A. Barojuma stāvoklis 

• Maisījuma panesamība (tolerance)

• Ķermeņa masa

• Klīniskās malnutrīcijas pazīmes

• Barošanas mērķu sasniegšana 

 B. Klīniskā novērtēšana

• Venozā katetra ievades vieta – vai nav infekcijas pazīmju

• Ievadītā/izvadītā šķidruma bilance 

• Apziņas līmenis 



• Vitālie rādītāji – elpošana, pulss, arteriālais asinsspiediens, ķermeņa tem- 
peratūra 

• Glikozes līmenis – it īpaši, uzsākot PB 

• Hematokrīts, ūdens un elektrolītu balanss, skābju/bāzu līdzsvars, pH

• Nieru funkcijas – diurēze, plazmas urea un kreatinīns  

Svarīgi!

• Enterāla un parenterāla barošana ir papildinoši, nevis konkurējoši uztura terapijas 
veidi, tādēļ papildus   PB jācenšas nodrošināt minimāla EB

• PB jānodrošina caur atsevišķu PVK vai atsevišķu CVK lūmenu, no kura nedrīkst ņemt 
analīzes 

• Īsumā divkameru, trīskameru maisu sagatavošanas procesu varētu raksturot: sajauc–
pievieno–sajauc–ievada 

• PB gatavošanu maisā varētu raksturot: pievieno–sajauc–pievieno–sajauc–ievada 



Nodaļā „Parenterālā barošana” lietotie jēdzieni 

1. Hematokrīts – eritrocītu procentuālais tilpums asinīs 

2. Makroelements – jebkurš uzturvielu ķīmiskais elements, kas uzturā ir relatīvi lielā 
daudzumā, piemēram, kalcijs, kālijs 

3. Mikroelements – ķīmiskais elements, kas niecīgā daudzumā nepieciešams normālām 
organisma dzīvības norisēm, piemēram, selēns 

4. Parenterāls – tāds, kas ievadīts ārpus gremošanas trakta 

Nodaļā „Parenterālā barošana” izmantotās literatūras avoti

1. Enterālās un parenterālās barošanas vadlīnijas – 2015 

2. Smofkabiven Peripheral emulsija infūzijām – lietošanas instrukcija 

3. Clinical nutrition – B. Braun 

4. Aseptic Processing, chapter 18. NHS Pharmacetical Techical Specialists Education and 
Training Group – 2010, p. 24 

5. S. Mühlebach, C. Franken, Z. Stanga and Working group for developing the guidelines for 
parenteral nutrition of The German Association for Nutritional Medicine. Practical handling of 
AIO admixtures –  Guidelines on Parenteral Nutrition, Chapter 10. // http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2795373/ Ger Med Sci. 2009; 7: Doc18.

6. http://www.tezaurs.lv

7. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.
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20. NAZOGASTRĀLĀS ZONDES IEVADĪŠANA UN 
IZŅEMŠANA

☑ Latīniski – sonde nasogastralis
☑ Angliski – nasogastric tube
☑ Krieviski – назогастральный зонд

 Nazogastrālās zondes (turpmāk NG zondes) ir garas poliuretāna, silikona vai polivinil- 
hlorīda dažādu diametru (8–18 Fr) caurulītes, kuras, ievadot caur nāsi, pa barības vadu 
nonāk kuņģī. Šo metodi medicīnas praksē 1921. gadā  ieviesa ārsts Abraham Louis Levin. 

 Divas galvenās indikācijas procedūrai ir kuņģa satura iztukšošana un zondes 
barošana. Pareiza NG zondes ievadīšanas tehnika, kā arī tās pozīcijas pārbaude ir ļoti 
svarīga, jo nepareizs zondes novietojums var izraisīt nopietnas komplikācijas un nāvi.

20.1. NG zondes ievadīšana 

 NG zondes ievadīšanas mērķis – zondes ievadīšana kuņģī terapeitiskiem vai 
diagnostiskiem nolūkiem.

 

20.1. attēls. NG zonde
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 20.1.1. NG zondes ievadīšanas indikācijas, kontrindikācijas un komplikācijas 

 NG zondes ievadīšanas indikācijas

 A. Diagnostiskās

• Kontrastvielas ievadīšana 

• Kuņģa sulas aspirācija

 B. Terapeitiskās

• Kuņģa dekompresija – no šķidruma, gaisa, asinīm, lai mazinātu vemšanas un 
aspirācijas risku 

• Enterālā barošana

• Medikamentu ievadīšana 

 NG zondes lietošanas kontrindikācijas

• Smaga sejas  vidējās daļas trauma, operācija

• Nesena deguna operācija 

• Galvaskausa pamatnes lūzums 

• Nesen veikta galvas vai kakla operācija 

• Barības vada perforācija 

 Relatīvās kontrindikācijas

• Nekoriģēti koagulācijas traucējumi 

• Paplašinātas barības vada vēnas (var izmantot Sengstaken–Blakemore zondi) 

• Saindēšanās ar kodīgām vielām 

 NG zondes lietošanas komplikācijas 

 A. Saistītas ar ievietošanu 

• Trahejas intubācija

•  Vemšana un aspirācija

• Deguna asiņošana 

• Zondes dislokācija



[ 276 ]

 Augsts aspirācijas, zondes dislokācijas risks ir pacientiem ar MPV, rīšanas traucēju- 
miem, bezsamaņu, periodisku spontānu vemšanu. 

 B. Saistītas ar lietošanu

• Reflukss, aspirācija 

• Zondes dislokācija 

• Ādas, gļotādas erozija, izgulējumi 

• Sinusīts 

• Ezofagīts

• Barības vada fistula 

• Elektrolītu disbalanss

• Dehidratācija

 20.1.2. NG zondes ievietošanas procedūra 

 Aprīkojums NG zondes ievietošanai 

20.1. tabula. Aprīkojums NG zondes ievietošanai

Nepieciešams
Zonde 12–18 Fr

Ūdenī šķīstošs lubrikants vai silikona aerosols, piemēram, Silkospray

50 ml  enterālā vai skalošanas  šļirce

Korķis zondes slēgšanai vai maiss kuņģa satura savākšanai

Ūdens (zondes skalošanai)

Lidokaīns/ vislabāk želejas formā, piemēram, Instillagel

Špātele, lampiņa – gaismas avots

Fonendoskops, ja izmantos auskultācijas metodi

Dezinfekcijas līdzeklis fonendoskopam

Leikoplasts zondes piestiprināšanai

Ar alkoholu piesūcināta dezinfekcijas salvete

Nierveida šālīte, dvielis vai autiņš, salvetes, glāze ar ūdeni un salmiņš, 
roku dezinfekcijas līdzeklis

Cimdi, priekšauts

Sūknis un katetrs mutes dobuma sanācijai

Lietojuma mērķis
Anestēzija un zondēšana

Pacienta stāvokļa pārbaude

Zondes lokalizācijas 
pārbaude

Zondes fiksēšana

Vides nodrošināšana

Individuālie aizsardzības līdzekļi

Vēlams
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 Pacienta novērtēšana 

• Anamnēze – deguna traumas, deguna starpsienas defekti, nesena asiņošana no deguna  
var liecināt par zondes ievadīšanas grūtībām. Ja zonde jāliek atkārtoti, noskaidro datus par 
zondes ievadīšanas grūtībām no medicīnas dokumentiem. Noskaidro, vai pacientam nav 
alerģijas pret lidokaīnu. 

• Sadarbības spēju novērtēšana – ja pacients ir pie samaņas, adekvāts, nav traucēts 
rīšanas un klepus reflekss, tad, lai atvieglotu zondes ievadi, var piedāvāt norīt ūdeni (sk. 
darbības aprakstā). Pacientiem, kuri ir nesadarbīgi, bezsamaņā, intubēti vai traheostomēti, 
ar traucētu klepus un rīšanas refleksu,  ir lielāks komplikāciju attīstības risks.

• Deguna ejas – caurlaidība, elpošanas grūtības. 

 Pacienta sagatavošana 

• Pacients sēdus, galva taisni (nav pieliekta)

• Gulošiem pacientiem poza – ar 45º leņķī paceltu galvgali, lai mazinātu aspirācijas risku 

• Lūdz izšņaukt degunu, lai būtu brīvas deguna ejas

 Darbība 

1. Izlasīt ordinācijas

2. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu, pārliecināties, ka pacientam nav zondes 
ievadīšanas kontrindikāciju, ka izvēlēta pareizā materiāla un izmēra zonde 

3. Identificēt pacientu

4. Izskaidrot procedūru, novērtēt pacienta sadarbības spējas, atbildēt uz jautājumiem 

5. Vienoties par signālu, kā pacients varēs paziņot par nepieciešamību procedūru pār- 
traukt, ja sajutīs diskomfortu. Piemēram, ar roku piesitīs pie gultas malas

6. Veikt roku higiēnu un uzvilkt cimdus 

7. Pozicionēt pacientu Faulera pozā (pusguļus ar paceltu galvgali), ja tas nav kontr- 
indicēts, nodrošināt privātumu

8. Novērtēt pacienta deguna ejas un mutes dobumu – ar gaismas avotu apskatās, vai 
abas nāsis ir brīvas, lūdz pacientu aizspiest vienu nāsi un veikt šņaukšanas kustības, 
tad otru. Ja pacientam caur vienu nāsi elpot ir grūtāk – zondi ievieto caur to (parasti 
mēdz izvēlēties platāko nāsi). Lūdz pacientu atvērt muti – ar gaismas avota un špāteles 
palīdzību novērtē mutes dobumu, ja nepieciešams, iztīra to, izņem zobu protēzes

9. Ja nepieciešams, veikt anestēziju ar lidokaīnu

10. Atvērt zondes iepakojumu
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11. Uzklāt uz pacienta krūtīm autiņu vai dvieli, lai pasargātu veļu no notraipīšanās,  viegli 
aizsniedzamā vietā novietot šālīti, iedot salvetes

12. Izmērīt zondes  ievadīšanas garumu – distālo galu pieliek pie deguna spārniem un 
nomēra attālumu līdz auss ļipiņai un  tad līdz krūškurvja šķēpveida izaugumam, marķēt šo 
attālumu56. Pieaugušam cilvēkam vidēji tas ir 56–66 cm

13. Lūgt pacientu turēt galvu  un kaklu taisni

14. Zondes distālā gala 5–10 cm  ieziest ar ūdenī šķīstošu lubrikantu 

15. Lūgt pacientu mierīgi un brīvi elpot, uzmanīgi sākt ievadīt zondi pa nāss apakšējo 
sienu virzienā uz priekšu un leju (virzienā uz ausi) līdz rīklei (līdz pirmajai atzīmei)

16. Ja nav kontrindicēts, iedot pacientam glāzi un lūgt paņemt mutē malciņu ūdens, bet 
nenorīt

17. Lūgt  pacientu veikt rīšanas kustības un  galvu noliekt uz leju, pietuvināt zodu krūtīm, 
lai atvērtos barības vads, bet noslēgtos traheja, un ievada zondi līdz marķējumam. Ja 
pa zondi sāk izdalīties saturs, zondes galu ievieto šālītē, pievieno zondes galam šļirci un 
aspirē saturu 

18. Pārbaudīt zondes lokalizāciju,  auskultējot epigastrālo rajonu vai izmantojot  pH testu

19. Zondi piestiprināt pie pacienta deguna 

20. Ja nepieciešams, zondei pievienot drenāžas sistēmu vai skalot ar 30 ml ūdens un 
aizvērt ar korķi 

21. Nodrošināt pacienta komfortu

22. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

23. Dokumentēt procedūru – datumu, laiku, zondes izmēru, eksternālo garumu, kom- 
plikācijas, ievades mēģinājumu skaitu, pusi, caur kuru nāsi zonde ievadīta

20.2. attēls. NG zondes ievadīšana 

56 http://www.brooksidepress.org/Products/Nursing_Care_of_the_Surgical_Patient/lesson_4_Section_4.htm
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 20.3. attēls. Zondes ievadīšanas garuma mērīšana

 Pacienta izglītošana

 Par zondes lietošanu mājas aprūpē, deguna, mutes dobuma aprūpi, zondes caur- 
laidības nodrošināšanu, pacienta  barošanu caur zondi 

Svarīgi!

 Zondes ievadīšanai

• Zondi nedrīkst ievadīt ar spēku

• Ja zondi neizdevās ievadīt, tad nākamajam mēģinājumam jāņem jauna zonde 

• Ja neizdodas zondi ievadīt ar trīs mēģinājumiem, jālūdz kolēģu palīdzība

• Ja zonde ir neelastīga, tad to uz dažām sekundēm aptin ap pirkstu vai patur 
siltā ūdenī. Savukārt, ja zonde ir pārāk mīksta, to var paturēt uz ledus vai ielikt 
ledusskapī. Svarīgi – nepieļaut pacienta gļotādas traumas procedūras laikā! 

•  Ļoti maza diametra zondēm ir vadulis, lai atvieglotu to ievadīšanu

• Uz zondes  ir atzīmes dziļuma noteikšanai, un kuņģī esošais zondes gals  ir 
RTG pozitīvs, lai radioloģiski varētu  kontrolēt tās novietojumu

• Labročiem ērtāk ir stāvēt pacienta labajā pusē, bet kreiļiem – kreisajā pusē

• Pieaugušajiem barošanai iesaka izvēlēties mīkstas, elastīgas zondes, izmērs 
8–12 Fr 

• Lai zinātu zondes izmēru, bērniem līdz 16 gadiem var izmantot formulu:  (16+ 
vecums gados): 2. Piemēram, bērnam ir astoņi gadi: (16+8): 2= 12 Fr 

• Polivinilhlorīda zondes iesaka īslaicīgai lietošanai – kuņģa satura drenēšanai, 
dekompresijai, skalošanai, diagnostiskām procedūrām
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 20.1.3. NG zondes lokalizācijas pārbaude

 Zondes lokalizācijas pārbaudei

• Rentgena kontrole – visprecīzākā pārbaudes metode

• Auskultācija – šļircē ievelk 30 ml gaisa, pievieno šļirci zondes galam, pacienta 
epigastrijā uzliek fonendoskopa membrānu un strauji ievada gaisu – jādzird 
gaisa izplūde

• Aspirētā satura pH – pēc zondes ielikšanas aspirē 0,5–1 ml satura un uzliek uz pH 
indikatora strēmeles. Ja pH ≤ 5,5, zonde visticamāk atrodas kuņģī. Ja pH starp 5 
un 6, iesaka testu  lūgt pārbaudīt vai atkārtot pieredzējušai ārstniecības personai, 
vizuāli novērtēt aspirēto šķidrumu57 

 Novērtējot jānoskaidro

1. Vai pacients saņem skābi inhibējošus medikamentus?

2. Vai, gadījumā, zonde atrodas plaušās?

3. Vai pacientam ar nepārtrauktu barošanu kuņģa sula ir atšķaidīta ar enterālo maisījumu?

4. Vai, gadījumā, zondes neatrodas duodēnā, kur pH ir augstāks?

Ja pH > 6

1. Nedrīkst veikt pacienta barošanu caur zondi

2. Jāveic Rtg kontrole zondes lokalizācijas pārbaudei 

3. Zonde var atrasties elpošanas sistēmas orgānos vai zarnās 

 

20.4. attēls. No NG aspirētā satura pārbaude  

57 http://www.atitesting.com/ati_next_gen/skillsmodules/content/nasogastric-intubation/equipment/inserting.html
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20.2. tabula. Aspirētā satura vizuālā novērtēšana

 Rīcība, ja neizdodas aspirēt kuņģa saturu

• Palūgt pacientu pagriezties uz kreisajiem sāniem – iespējams, zondes gals bija piespiedies 
pie kuņģa gļotādas un tas apgrūtināja aspirāciju

• Ievadīt zondē 20 ml gaisa – gaisa ievadīšana sekmē nelielu zondes gala lokalizācijas 
maiņu 

• Pagaidīt 15–30 min un atkārtot aspirācijas mēģinājumu. Pārbaudīt, vai pacients saņem 
medikamentus, kas paaugstina pH līmeni, piemēram, H2 antagonistus, protona sūkņa 
inhibitorus, antacīdus

• Ievadīt zondi par 10–20 cm dziļāk vai seklāk – zonde var atrasties barības vadā  vai 
duodēnā 

• Neskalot zondi ar ūdeni!

• Šaubu gadījumā lūgt kolēģu padomu un palīdzību 

• Ja vienalga neizdodas iegūt kuņģa saturu, jāziņo ārstam, jāapsver iespēja veikt Rtg kon- 
troli

 Zondes fiksēšana 

 Zondes nostiprināšanai izmanto speciālus anatomiski veidotus leikoplastus vai 
speciālas ierīces („iemauktiņi” – nasogastric tube bridle). Leikoplastu maina, kad tas ir netīrs, 
cieši neturas pie ādas vai beidzies ražotāja norādītais lietošanas laiks (piemēram, Naso-Fix 
lietojams trīs dienas)

 

20.5. attēls. NG zondes stiprinājums 

Zarnu saturs

Var būt žults piejaukums, 
krāsa no gaiši līdz tumši 
zeltainai vai brūni zaļa 

Elpošanas sistēmas orgānu saturs

Traheobronhiālais sekrēts ir gaišā, baltā krāsā 

Kuņģa saturs

Zāles zaļš ar nogulsnēm

Brūns 

Caurspīdīgs  
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20.6. attēls. Ierīces un veidi NG zondes fiksācijai 

Uzmanību!

• Zondi grūti nostiprināt pacientiem ar kognitīviem traucējumiem, nemierīgiem paci- 
entiem, ja pacientam ir pastiprināta svīšana.

• Ja jāveic leikoplasta maiņa, tad, to noņemot, jārūpējas, lai nebūtu zondes dislokācija. 
Pacienta āda jānotīra no līmes paliekām. Jaunu leikoplastu stiprina pie sausas, tīras ādas. 

• Ja NG zonde tiek stiprināta arī pie vaiga, tad, lai mazinātu ādas traumatizāciju, zem 
stiprinājuma vietas var palikt nelielu sloksni hidrokoloidā pārsēja. 

• Būtiski ir veikt deguna priekštelpas aprūpi, jo šajā zonā visbiežāk tiek konstatēts MRSA 
(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Tāpēc, paralēli zondes rotācijai deguna 
priekštelpu ir nepieciešams tīrīt un mitrināt, lai neveidojas izgulējumi, brūces un 
neattīstās infekcija. Aprūpei izmanto poliheksanīdu saturošus šķīdumus vai gelus.

b ca
a – leikoplasts b – “iemauktiņi” c – leikoplasts 
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Iespējamā rīcība
Vēlreiz rūpīgi pārbaudīt pacienta deguna atveru 
caurlaidību un,  ja iespējams, novērst problēmu 

Mierīgi un lēni mēģināt ievadīt zondi nedaudz citā 
leņķī, ievērojot deguna anatomiju

Pamēģināt zondi ievadīt otrā nāsī 

Palūgt degunu pavērst uz augšu, lai var vieglāk 
saredzēt deguna ejas

Uzmanīgi pavilkt zondi atpakaļ, līdz pacients beidz 
klepot, un pagaidīt, lai nomierinās, tad turpināt 
procedūru. Lūgt pacientu veikt rīšanas kustības, kad 
zonde tiek ievadīta caur orofaringeālo telpu

Kad zondes gals ir nazofaringeālajā telpā, rotēt 
zondi par 180º un turpināt ievadi  (tas novērš zondes 
iekļūšanu elpceļos)

Pavilkt zondi atpakaļ, līdz tās distālais gals ir redzams 
pie rīkles sienas, un pirms tālākas ievades  noliekt 
pacienta galvu uz priekšu (zods pie krūtīm)

Kad zondes gals ir nazofaringeālajā telpā, rotēt 
zondi par 180º un turpināt ievadi  (tas novērš zondes 
iekļūšanu elpceļos)

Lūgt ārsta vai cita kolēģa palīdzību 

Rīcība – ievadīt zondi par 10–20 cm tālāk

Rīcība – pagaidīt 15–30 min, lūdzot pacientu 
apgulties uz labajiem sāniem,  un atkārtot aspirācijas 
mēģinājumu

Ja pacients nedrīkst ēst un dzert, veikt mutes dobuma 
higiēnu (tā stimulē kuņģa sulas izdali) 

Ja pacients ir pie samaņas, ar saglabātu rīšanas 
refleksu, tad drīkst lietot per/os šķidrumu, un zonde ir 
paredzēta papildu barošanas nodrošināšanai – iedod 
iekrāsotu dzērienu. Ja to var aspirēt, tātad zonde ir 
kuņģī

Rīcība – ievadīt 20 ml gaisa 

Palūgt pacientu pagriezties uz  kreisajiem sāniem

Problēma Iespējamais iemesls
Ievadot zondi, 
nāsī jūtama 
pretestība

Ievadot zondi, 
pacients sāk 
klepot

Zonde ir mutes 
dobumā 

Zondes gals 
atrodas barības 
vadā 

Kuņģī nav 
šķidruma

Zonde ir 
nosprostojusies  
vai 
piespiedusies 
pie kuņģa 
sienas

Aizsprostota deguna eja 

Anatomiskās īpatnības 

Nepareiza zondes ievades 
tehnika

Zondes gals ir trahejā

Pacients nesadarbojas

Pacients ir intubēts 

Anatomiskās īpatnības 

Pacientam bijis spēcīgs 
klepus vai spontāna 
vemšana 

Pazīmes – nav iespējams 
aspirēt saturu, auskultējot 
nedzird raksturīgo skaņu, 
ievadot gaisu zondē, 
pacients atraugājas 

Pazīmes – nav iespējams 
aspirēt saturu 

Pazīmes – nav iespējams 
aspirēt saturu 
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Zonde ir trahejā
vai plaušās 58

20.3. tabula. Iespējamās problēmas un to risinājumi NG zondes ievadē 

58 http://www.kendallhq.com/co2nfirmnow/WhatIs.asp

Iespējamā rīcība
Rīcība – pavilkt zondi apmēram 5 cm atpakaļ, palūgt 
pacientu apgulties uz labajiem sāniem

Rīcība – pārbaudīt pH (normāli 6–8), pavilkt zondi par 
10–20 cm atpakaļ

Rīcība – nekavējoties izvilkt zondi no trahejas

Rīcība – izņemt zondi 

Riskanta  rīcība – mēģināt ievadīt gaisu ar mazāka 
diametra šļirci (tiek radīts lielāks spiediens, bet 
iespējama zondes ruptūra) 

Problēma Iespējamais iemesls
Zonde atrodas 
virs šķidruma 
līmeņa

Zonde ir tievajās 
zarnās

Zondē nav 
iespējams 
ievadīt gaisu, 
jūtama 
pretestība 

Pazīmes – nav iespējams  
aspirēt saturu

Pazīmes – auskultējot nav 
raksturīgās skaņas, aspirētajā 
šķidrumā redzama žults  

Pazīmes – pacients klepo, 
smok, kļūst cianotisks, 
zondes iekšējās sienās 
redzams kondensāts.  Ja 
pacients ir bezsamaņā, ar 
traucētu klepus refleksu – 
šādas pazīmes var nebūt 

Zonde ir aizsprostojusies

Zonde ir saliekusies 
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Uzmanību!

• Caur zondi nedrīkst ievadīt šķidrumu, ja nav pārbaudīta tās lokalizācija!

• Zondi nedrīkst skalot, pirms nav pārbaudīta tās lokalizācija! 

 Zondes lokalizācija vienmēr jāpārbauda

1. Pēc zondes ielikšanas

2. Pirms barošanas – gan pirms bolusa devas ievades, gan, ja barošana tikusi pārtraukta  

3. Pirms medikamentu ievades

4. Pēc spontānas vemšanas, stipra klepus (ir dislokācijas risks)

5. Ja pacients sūdzas par diskomfortu, elpošanas grūtībām 

6. Ja zondes ārējais garums neatbilst dokumentētajam 

7. Pēc orofaringeālās sanācijas 

 20.1.4. Pacienta komforta nodrošināšana

 A. Slīdvielas 

 NG zondes ievadīšana pacientam ir nepatīkama un var būt arī sāpīga procedūra, 
tādēļ vienmēr zondes  distālā gala pirmie  5–10 cm jāieziež ar slīdvielu, kas pagatavota 
uz ūdens bāzes. Ievadot NG zondi, pastāv aspirācijas risks, un uz eļļas bāzes esoša līdzekļa 
iekļūšana elpceļos var izraisīt pneimoniju. 

 Var izmantot silikona aerosolus, ja tie ir saderīgi ar zondes materiālu. Piemēram, Silko- 
spray. Aerosola balonu tur vertikāli 20–30 cm no zondes gala. Lai novērstu darba traumas, 
silikons nedrīkst nonākt saskarē ar grīdas segumu. 

 B. Anestēzija 

 Lai mazinātu nepatīkamās sajūtas un atvieglotu ātrāku NG ievadi, var izmantot atsāpi- 
nāšanu – lidokaīna deguna aerosolu, lidokaīna ievadi ar nebulaizeru vai šļirci. 

• 4% lidokaīna aerosola lietošana – lēni divas reizes iepūš aerosolu nāss priekšējā 
daļā un pagaida 30–60 sekundes, tad ievada nāsī vairāk lidokaīna. Lidokaīnu 
var ievadīt arī rīklē. Pacients var sajust rūgtu garšu, nejutīgumu, medikamenta 
iedarbības laikā var būt rīšanas grūtības, jo ir traucēta jušana (pacientam nedrīkst 
dot ūdeni). 
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• Perorālā  2% lidokaīna lietošana: medikamentu ievelk 10 ml šļircē, lūdz pacientu 
atliekt galvu atpakaļ un ievilkt nāsīs gaisu, un veikt rīšanas kustības tajā brīdī, kad 
tiek ievadīts lidokaīns. Pagaidīt 5–10 min, līdz iestājas efekts. 

 

20.7. attēls. Lokāla lidokaīna ievade pirms NG 

 Ja neizdodas ievadīt zondi pacientam bezsamaņā, tad ārsts var izmantot laringo- 
skopu, McGill spaili vai endoskopu. 

 Informācija par dažādiem NG zonžu veidiem

 Pacientiem ar dzīvībai bīstamu augšējā gremošanas trakta (barības vada vēnu) asiņo- 
šanu izmanto Sengstaken–Blakemore zondi. Dubulto balonu sistēmu 1950. gadā izgudroja 
Sengstaken un Blakemore. 

 

20.8. attēls. Blekmora zonde

 Blekmora zonde. Zondei ir trīs lūmeni – divi 
paredzēti, lai uzpildītu barības vadā un kuņģī esošos 
balonus, bet trešais – kuņģa satura aspirācijai.  Zondi 
ievada vai nu caur degunu, vai muti, balonus uzpilda 
līdz noteiktam spiedienam. Ieteicamais lietošanas 
ilgums – līdz 24 stundām.  Vispirms uzpilda kuņģa 
balonu, tad barības vada balonu. 

 

20.9. attēls. Pacientam ievadīta Blekmora zonde59   

59 http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/intubation+tube
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 Salema zondei ir divi lūmeni, viens no tiem paredzēts kuņģa satura drenāžai, 
aspirācijai, bet otrs – ventilācijai. Brīva gaisa ieplūšana kuņģī novērš gļotādas traumas un 
vakuuma veidošanos kuņģī. Caur zilo (gaisa pievades) lūmenu nedrīkst veikt aspirāciju. Ja 
lūmenu nepieciešams iztīrīt no šķidruma, tajā ievada 10 ml gaisa.60  

 

20.10. attēls. Salema zonde (ventilācijai paredzēts zilais ports/lūmens)

 

 Barošanai un aspirācijai tiek izmantotas Ryles zondes, to distālais gals ir slēgts, bet ir 
atveres sānos61. 

 

20.11. attēls. Ryles zonde 

Dažādi

• NG zonde ir saistīta ar clostridium dificille radītas caurejas attīstības risku 

• Taylor et. al. pētījumā atklāja, ka zondes nepieciešamā garuma mērīšana, angliski ab- 
reviatūra NEX (deguns–auss–krūškauls) ir kļūdaina, jo ievadītās zondes garums nav 
pietiekams. Tādēļ alternatīva varētu būt XEN  (krūškauls–auss–deguns) + 10 cm

• Chen et al arī konstatējuši, ka NEX nav precīza metode zondes garuma noteikšanai 
pieaugušam pacientam, jo zondes atveru atrašanās gastroezofagiālajā savienojumā  
palielina komplikāciju risku 

60 http://www.cascadehealthcaresolutions.com/gastric-sump-tubes-p/dynd72016.htm
61 http://vmghealthcare.com/product.asp?ArticleID=108&bigclassname=142&smallclassname=126
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20.2. NG zondes izņemšana

 Mērķis ir izņemt NG zondi, sagādājot pacientam minimālu diskomfortu. 

 Nepieciešams

• 50 ml skalošanas vai enterālā šļirce 

• Nierveida šālīte 

• Salvetes 

• Vienreizējās lietošanas autiņš 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Līdzekļi deguna un mutes dobuma higiēnas nodrošināšanai 

• Ar spirtu piesūcinātas dezinfekcijas salvetes (leikoplasta palieku notīrīšanai) 

• Tvertne izlietotā aprīkojuma utilizācijai 

 Darbība

1. Izlasīt ordinācijas 

2. Identificēt pacientu

3. Izskaidrot procedūras norisi 

4. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

5. Nodrošināt pacientam Faulera stāvokli, uz krūtīm uzlikt autiņu, gultā blakus nolikt 
šālīti, iedot pacientam salvetes 

6. Šļircē ievilkt 30 ml gaisa

7. Pievienot zondes galu šļircei un ievadīt tajā gaisu 

8. Atbrīvot pacienta degunu no leikoplasta 

9. Aizspiest  zondi ar pirkstiem

10. Lūgt pacientu dziļi ieelpot un aizturēt elpu, lai samazinātu aspirācijas risku procedū- 
ras laikā 

11. Vienmērīgi, tinot zondi ap roku, to izvilkt (apmēram 3–6 sek laikā) 

12. Lūgt pacientu atklepot, izšņaukt degunu, lai nodrošinātu komfortu 

13. Utilizēt aprīkojumu, vizuāli novērtējot zondes stāvokli 



14. Veikt roku higiēnu 

15. Ja nepieciešams, palīdzēt pacientam veikt mutes un deguna higiēnu, notīrīt līmes 
paliekas no zondes stiprinājuma uz deguna

16. Dokumentēt procedūru 

Svarīgi! 

• Pirms zondes izņemšanas tajā var ievadīt 10 ml Sol. 0,9% NaCl, lai zondē esošais kuņģa 
saturs nekairinātu audus

• Ja zonde  tika izmantota pacienta barošanai, tā jāpārtrauc divas stundas pirms zondes 
izņemšanas, pirms tam jāpārbauda atlieku tilpums.

Nodaļā  „Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšana” 
lietotie jēdzieni 

1. Dehidratācija – atūdeņošana, šķidruma zudums  

2. Ezofagīts – barības vada iekaisums 

3. Fistula – savienojums starp kaimiņos esošajiem dobajiem orgāniem, kā arī starp orgānu 
un apkārtējo vidi 

4. Reflukss – orgāna satura atplūde vai pasīva ieplūde citā orgānā, kas pretējs normālajam
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Nodaļā „Nazogastrālās zondes ievadīšana un izņemšana”  
izmantotās literatūras avoti

1. Pain Fast Fact: Intranasal Analgesia Priot to Insertion of Nasogastric Tube – 2008 Amercian 
Pain society
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11. http://www.mayoclinic.org/parts-of-the-throat-pharynx/img-20005644,

12. http://www.ihealthblogger.com/2013/03/liver-pain-location-causes-symptoms-diagnosis- 
treatment.html

13. http://www.cancer.gov/types/head-and-neck/patient/oropharyngeal-treatment-pdq

14. Vinķele R. Medicīnas svešvārdu vārdnīca – Avots, 2007, 959 lpp.
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21. ENTERĀLĀ BAROŠANA

☑ Latīniski – nutritio enteralis
☑ Angliski – enteral feeding 
☑ Krieviski – энтеральноe питание

 Enterālās barošanas (EB) gadījumā uzturvielas tiek ievadītas caur gremošanas traktu. 
To izmanto pacientiem, kuriem gremošanas trakts funkcionē, bet pārtikas uzņemšana 
ir nepietiekama vai nav iespējama. Enterālai barošanai ir priekšrocības pār parenterālo 
barošanu, jo tā palīdz saglabāt zarnu funkciju un nodrošina ātrāku atveseļošanos, labāku 
dzīves kvalitāti, rada mazākus  izdevumus un samazina sepses risku. Iespējami šādi varianti:

• perorālā barošana + enterālā barošana 

• tikai enterālā barošana

• enterālā barošana + parenterālā barošana 

 

 Īslaicīgai barošanai pacientiem ar saglabātu rīšanas un klepus refleksu un labu kuņģa 
motoriku izmanto gastrālās (nazogastrālo, orogastrālo) zondes. Ja barošana paredzēta 
ilgāk nekā 20 dienas – caur vēdera priekšējo sienu kuņģī ievieto gastrostomu.

 Pacientiem ar augstu aspirācijas risku, traucētu kuņģa motoro funkciju, ilgstošu 
barošanu izmanto garākas zondes, ko operācijas laikā vai fibrogastroskopiski izvada caur 
kuņģa pylorus daļai zarnās (nazojejunāla zonde) vai caur vēdera priekšējo sienu izveido 
jejunostomu. 

 Enterālās barošanas mērķis – uzturēt un balstīt organisma aizsargspējas, novērst 
hipermetabolisma radīto olbaltumvielu un muskuļu masas zudumu.

 EB indikācijas

• Pacients bezsamaņā (piem., galvas trauma, pacients pie mākslīgās plaušu ventilācijas)

• Rīšanas traucējumi neiromuskulāru slimību dēļ (piem., pēc insulta, multiplā skleroze, 
Parkinsona slimība)

• Apetītes trūkums slimības dēļ (piem., vēzis, sepse, HIV)

• Augšējo elpceļu vai barības vada nosprostojums (piem., barības vada struktūra pēc ap- 
deguma, rīkles audzējs)

• Psiholoģiskas problēmas (piem., anorexia nervosa)

• Psihiatriskas problēmas (piem., smaga demence)
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 EB kontrindikācijas

• Šoks

• Nefunkcionējošs gremošanas trakts – išēmija, īleuss

• Asiņošana no kuņģa zarnu trakta 

• Akūta vēdera klīniskā aina 

 EB nodrošināšanas ceļi

21.1. attēls. EB nodrošināšanas ceļi

21.1. tabula. EB un zondes atrašanās vieta

Zondes/
stomas lokali- 
zācijas vieta

Veidi Indikācijas Pozitīvie aspekti Negatīvie aspekti

Kuņģis Nazogastrāla 
zonde

Orogastrāla 
zonde

Gastrostoma 
(perkutānā)

Pacientam ir normāla 
kuņģa motorā funkcija

Salīdzinoši lētas 
izmaksas

Viegla zondes 
ievietošana

Pietiekami liela 
kuņģa kapacitāte

Var izmantot bolusu 
metodi

Augsts ezofagiālā 
refluksa un aspirācijas 
risks

Tievās zarnas/
duodēns

Tievās zarnas/
jejunāli

Nazoduodenāla 
zonde

Nazojejunālā 
zonde

Jejunostoma

Pacients ar paaugstinātu 
ezofagiālā refluksa 
risku un traucētu kuņģa 
motoro funkciju

Pacients ar paaugstinātu 
ezofagiālā refluksa 
risku un traucētu kuņģa 
motoro funkciju

Pacienti pēc augšējā gre- 
mošanas trakta operācijas

Mazina refluksa un 
aspirācijas risku

Iespējama agrīna 
enterāla barošana  
4–6 stundas pēc 
traumas

Mazina refluksa  un 
aspirācijas risku

Dislokācijas risks

Nevar veikt satura 
aspirāciju barošanas 
tolerances kontrolei

Endoskopijas kontrole, 
ievietojot zondi

Dislokācijas risks

Nevar veikt satura 
aspirāciju barošanas 
tolerances kontrolei

Endoskopijas kontrole, 
ievietojot zondi

Nazogastrālā zonde

Nazoduodenālā zonde

Nazojejunālā zonde,
jejunostoma
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 EB komplikācijas

• Caureja

• Aizcietējums

• Liels atlieku tilpums 

• Vemšana, aspirācijas risks 

• Zondes obstrukcija 

• Gļotādas kairinājums, nekroze 

21.2. tabula. Rīcība EB komplikāciju gadījumā

Rīcība

• Nekavējoši pārtraukt barošanu

• Sanēt pacienta elpceļus

• Steidzami ziņot ārstam

• Svarīga profilakse – regulāra zondes skalošana

• Skalot zondi ar karstu ūdeni (tējas/kafijas lietošanas temperatūrā) 5 ml Luer-
lock tipa šļircē ievilkt karstu ūdeni un ar vidēju spiedienu ievadīt zondē

• Aizvērt zondi uz 10 min, tad mēģināt aspirēt tās saturu, cik iespējams 

• Atkārtot darbību

Ja nav efekta – ievadīt aizkuņģa dziedzera fermentus vai ievadīt jaunu zondi

• Mainīt zondes pozīciju, ja tas iespējams

• Nodrošināt mutes un deguna dobumu higiēnu

• Nodrošināt pacientam pietiekamu šķidruma daudzumu, ja tas nav kontrindicēts 

• Ievadīt ārsta ordinētos laksatīvos līdzekļus

• Monitorēt glikozes līmeni asinīs

• Vajadzības gadījumā ievadīt insulīnu

• Ievadīt formulas, kas satur mazāk cukura

• Samazināt formulas ievades ātrumu

Komplikācija

Aspirācija

Zondes obstrukcija

Gļotādas bojājumi

Aizcietējumi

Hiperglikēmija

Caureja



[ 295 ]

 Cita informācija par zondes caurlaidības atjaunošanu 

 Zondes caurlaidības atjaunošana ar aizkuņģa dziedzera fermentu – 10 ml ūdens + 10 ml 
8,4% nātrija bikarbonāta (vai ¼ tējkarotes dzeramās sodas ~800 mg vai viena kapsula 
bikarbonāta) + divas, trīs atvērtas aizkuņģa dziedzera fermentu kapsulas (daudzums 
ekvivalents 10,000 IU lipāzes + 15,000 BP vienības amilāzes + 1000 BP vienības proteāzes).  
Mikstūru ievada zondē, to aizver uz 10–30 min un mēģina izskalot zondi. Paskaidrojums –  
saīsinājums BP (British Pharmacopoea) izsaka enzīmu aktivitāti.

Aizliegts

zondē ievadīt vadītājstīgu, jo šādā veidā var perforēt zondi un radīt nopietnus ievai- 
nojumus pacientam. 

21.1. Barošanas metodes

 Bolus barošana ir paredzēta tikai ievadei kuņģī. Vienā reizē 5–20 minūšu laikā  ievada 
līdz 300 ml. Ievadi atkārto ar regulāriem intervāliem. Piemēram, 50 ml x 6. Pēc katra bolusa 
zondi  izskalo ar ūdeni  un uz vienu, divām stundām aizver/noslēdz.  

 Bolus barošanas metodes/varianti

• Gravitācijas metode – zondi noslēdz (saliec), tās lūmenam pievieno šļirci bez virzuļa. EB 
maisījumu lej šļircē un ievada pacientam, pēc tam zondi izskalo ar ūdeni. Ievades ātrumu 
regulē, paceļot šļirci augstāk vai nolaižot zemāk.

• Ar šļirci – EB maisījumu ievelk šļircē un ar virzuļa palīdzību ievada kuņģī. 

• Ar barošanas sūkni – nepieciešamo devu ievada ar EB sistēmas un sūkņa palīdzību. 

 

21.2. attēls. Bolusa barošana
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• Intermitējošā/cikliskā barošana – barošanu nodrošina 4–16 stundas diennaktī. 
Izmanto gravitācijas pilienu  metodi vai barošanas sūkni.  Ievades ātrums – no 10 ml/h  
līdz 350 ml/h. 

• Nepārtrauktā barošana – barošanu nodrošina 24 stundas diennaktī. Izmanto barošanas 
sūkni. Tas nodrošina konstantu ievadi – ml/h. Ievades ātrums – no 10 ml/h līdz 350 ml/h. 
Barošanas ātrumu un ievadāmo tilpumu palielina pakāpeniski, vērtējot pacienta stāvokli.

21.2. EB izmantojamie uztura veidi 

1. Mājās gatavoti maisījumi. Paredzēti tikai ievadei kuņģī, nav skaidri zināms un nemai- 
nīgs sastāvs. Sagatavotajam maisījumam jābūt pietiekami šķidras konsistences, lai to bez 
grūtībām varētu ievadīt zondē. Uzglabāt ārpus ledusskapja ilgāk nekā sešas stundas ir 
aizliegts!  

2. Rūpnieciski gatavoti sausie maisījumi. Viegli sagatavot, sabalansēts sastāvs, kas ir 
nemainīgs, zema osmolaritāte. Sausie, pulverveida maisījumi ir speciāli, īpašām vajadzī- 
bām, tādi, kas nav pieejami gatavos, šķidros maisījumos. Lai sagatavotu šādu maisījumu, 
ir nepieciešams speciāls aprīkojums – blenderis, uzglabāšanas tvertne, ūdens (nelietot 
ūdeni no krāna). Trūkumi – nepieciešama speciāla sagatavošana, augsts kontaminācijas 
risks. Slikti izšķīdis pulveris aizsprostos zondi. Gatavs maisījums nav paredzēts ilgstošai 
uzglabāšanai (skatīt ražotāja instrukciju!). 

3. Rūpnieciski gatavotas šķidrās EB formas jeb formulas (standarta, speciālās). Skaidrs, 
sabalansēts sastāvs. Sterils, lietošanai gatavs iepakojums. Šīs formas ir paredzētas dažā- 
dām pacientu vajadzībām, piemēram, paaugstinātas kalorāžas maisījumi, maisījumi ar 
augstu olbaltuma saturu, maisījumi ar šķiedrvielām, maisījumi aknu, glikozes intolerances, 
imūnsupresētiem pacientiem, pacientiem ar elpošanas traucējumiem, ar tauku šķelšanās 
un gremošanas traucējumiem. 

 



[ 297 ]

EB šķidro formu iepakojuma veidi  

 Ražotāji piedāvā dažāda sastāva un dizaina iepakojumus ar tiem saderīgām  ievades 
sistēmām.  Katram ražotājam ir savas, ar konkrēto sūkni savienojamas, sūkņu sistēmas. 

 Šķidro maisījumu iepakojuma veidi

1. Mīkstais iepakojums (maiss) 

2. Stikla pudele 

3. Plastmasas pudele  

  

21.3. attēls. EB iepakojumi 

 

EB formulu uzglabāšana un lietošana

1. Uzglabāt tīrā vidē

2. Ievērot derīguma termiņu

3. Pēc atvēršanas marķēt – norādīt datumu, laiku 

4. Pēc atvēršanas uzglabāt ledusskapī + 4º C

5. Sterila formula sterilā sistēmā derīga 8–12 stundas 

6. Nesterili maisījumi jāizlieto četru stundu laikā 

1 2 3
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21.3. Ievades sistēmas

 1. Maiss – EB maisījumu ielej maisā, uzpilda sistēmu un izmanto  barošanas sūkni vai 
gravitācijas metodi. 

 

21.4. attēls. Maiss EB maisījuma ievadīšanai ar barošanas sūkni

 2. Barošanas sistēmas – gravitācijas metodei. Sistēmu pievieno šķidrā maisījuma 
iepakojumam, uzpilda sistēmu, pievieno zondei un noregulē vajadzīgo pilienu skaitu 
minūtē. 

 

a – savienojums mīkstajiem iepakojumiem

b – pilināšanas kamera

c – plūsmas regulators

d – ports medikamentu ievadei un zondes skalošanai

e – ligzdas tipa LuerLock uzgalis

f – uzgalis savienošanai ar zondi plus aizsarguzgalis

21.5. attēls. Barošanas sistēmas sastāvdaļas

a

b

c

d

e
f



 3. Barošanas sistēmas barošanas sūknim – sistēmu pievieno šķidrā maisījuma 
iepakojumam, uzpilda sistēmu, pievieno sūknim un zondei. Noregulē parametrus (ml/h) 
un uzsāk barošanu. Pirms tam jāizlasa sūkņa lietošanas instrukcija. 

 

a –  savienojums sūknim

21.6. attēls. Barošanas sistēma sūknim ar savienojumu sūknim

 

 

savienojumi mīkstajiem iepakojumiem

universālais savienojums pudelēm

21.7. attēls. Barošanas sistēmas uzgaļu veidi 
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a
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 Barošanas sistēmas ir

1. Sterilas 

2. Derīgas 24 stundas pēc atvēršanas (ieskaitot barošanas pārtraukumu) 

3. Izmantojamas tikai vienam pacientam 

4. Piemērotas vai nu gravitācijas metodei, vai barošanas sūknim

5. Ar formulu jāuzpilda tīrā vidē, ievērojot roku higiēnu 

6. Atvienojot sistēmu no zondes, tās uzgalis jānoslēdz ar sterilu aizsargapvalku, ja sistēma 
tiks lietota arī vēlāk

 

 21.3.1. EB sistēmas sagatavošana

 Nepieciešams 

• EB maisījums

• Salvetes ar dezinfekcijas līdzekli 

• Sterila EB sistēma 

• Statīvs +, ja nepieciešams, barošanas sūknis 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Marķieris 

• Tvertne atkritumiem 

 Darbība 

1. Izlasīt ordinācijas, sagatavot nepieciešamo aprīkojumu, novietot to uz stabilas, tīras 
virsmas. Formula pirms lietošanas jāuzglabā istabas temperatūrā. Jāpārbauda derīguma 
termiņš, iepakojuma veselums. Sistēmām jāpārbauda derīguma termiņš, atbilstība baro- 
šanas metodei un savienojamība ar EB maisījuma iepakojumu, iepakojuma veselums

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Ar dezinfekcijas salveti notīrīt EB maisījuma iepakojuma korķi, ļaut nožūt 

4. Noskrūvēt vai atvērt korķi, utilizēt 

5. Atvērt barošanas sistēmas iepakojumu, izņemt sistēmu

6. Savienot sistēmu ar EB formulas iepakojuma kakliņu (pieskrūvē, uzspiež). Mīkstajiem 
iepakojumiem aizsargfolija zem korķa nav jānoņem 

7. Aizvērt sistēmas plūsmas regulatoru
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8. EB maisījumu nostiprināt statīvā un uzpildīt sistēmu – saspiest un atbrīvot pilienu 
kameru, tad atvērt plūsmas regulatoru un uzpildīt visu sistēmu, nenoņemot aizsarguzgali 

9. Marķēt EB maisījuma iepakojumu un/vai EB sistēmu, norādot datumu un laiku 

10. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu 

Svarīgi! 

• Sistēma un EB maisījums ir sterili, tādēļ jāizvairās ar rokām pieskarties savienojumu 
vietām.  

• Katram ražotāja sūknim ir paredzētas savas, konkrēti ar šo sūkni savienojamas EB 
sūkņu sistēmas. 

 21.3.2. EB sistēmas pievienošana zondei

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• EB maisījums + uzpildīta sistēma + statīvs + barošanas sūknis 

• Salvete ar dezinfekcijas līdzekli 

• 30 ml ūdens

• 60 ml sterila šļirce 

• Nierveida šālīte 

• Fonendoskops (tikai gastrālai zondei)

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu

2. Pozicionēt pacientu ar galvgali  30–45º leņķī 

3. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

4. Atvērt sterilos iepakojumus 

5. Dezinficēt zondes un to noslēdzošās ierīces savienojumu vietu

6. Saliekt  vai aizspiest zondi, izņemt un utilizēt korķi 
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7. Gastrālai zondei – lūmenam pievienot šļirci, iztaisnot zondi  un aspirēt kuņģa saturu. Ja 
varēs uzsākt barošanu, jāpārliecinās par zondes lokalizācijas vietu (auskultatīvi)

8. Gastrālajai un zarnu zondei  –  izskalot zondi ar 30 ml ūdens 

9. Pievienot zondes lūmenam barošanas sistēmu

10. Noregulēt plūsmas ātrumu

11. Utilizēt aprīkojumu, veikt roku higiēnu

12. Dokumentēt procedūru – atzīmēt barošanas sākšanas laiku un ievades ātrumu ml/h

 21.3.3. EB sistēmas atvienošana  no zondes 

 Sistēmu no zondes atvieno, ja EB ir pabeigta – ievadīts diennaktī paredzētais dau- 
dzums, ja nepieciešama  kuņģa atlieku tilpuma kontrole vai radušās komplikācijas. 

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Salvete ar dezinfekcijas līdzekli 

• Sterils aizsarguzgalis barošanas sistēmai 

• 30 ml ūdens

• 60 ml sterila šļirce 

• Nierveida šālīte 

• Korķis, ja nepieciešams un zondei nav paredzēta cita noslēgšanas sistēma 

• Fonendoskops –  tikai gastrālai zondei 

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Atvērt sterilos iepakojumus (šļirci, korķi, aizsarguzgali) 

3. Aizvērt barošanas sistēmas plūsmas regulatoru un/vai izslēgt sūkni 

4. Ar dezinfekcijas līdzekli notīrīt zondes un sistēmas savienojuma vietu, pagaidīt, kamēr 
līdzeklis nožūst

5. Ar vienu roku pārliekt zondi un atvienot no sistēmas, nepieskaroties lūmena  iekšējai 
virsmai, un pievienot šļirci
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6. Barošanas sistēmu noslēgt ar sterilu aizsargapvalku – nepieskaroties iekšējiem savie- 
nojumiem 

7. Gastrālai zondei vispirms pārbaudīt tās lokalizācijas vietu un tad izskalot ar ūdeni.  Zar- 
nu zondi izskalot ar ūdeni 

8. Zondi saliekt, atvienot  šļirci un noslēgt zondi ar korķi vai citu ierīci

9. Utilizēt aprīkojumu, cimdus, veikt roku higiēnu

10. Dokumentēt procedūru – atzīmēt laiku

 21.3.4. Zondes skalošana

 Zondes skalošana ir būtiska darbība zondes caurlaidības nodrošināšanā. Parasti iz- 
manto dzeramo/krāna ūdeni.  Pacientiem ar izteikti novājinātu imunitāti – sterilu ūdeni. 

 Zonde ar 30 ml ūdens jāskalo

• pirms, starp un pēc medikamentu ievades

• pirms un pēc bolus barošanas 

• kad barošana tiek pārtraukta 

• pēc kuņģa atlieku tilpuma mērīšanas 

• ja izmanto nepārtraukto barošanu – ik pēc četrām, sešām stundām

 

Svarīgi! 

• Jālieto 60 ml šļirce, jo maza tilpuma šļirce rada lielu spiedienu un zondes ruptūras risku. 

• Sterilā ūdens flakons pēc atvēršanas derīgs 24 stundas. 

• Šļirce jāmaina katru reizi.
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21.4. Tolerances novērtēšana EB laikā

 Ar toleranci saprot pacienta organisma spēju uzņemt maisījumu bez komplikācijām.

 To raksturo 

1. Zarnu peristaltika 

2. Slikta dūša, vemšana 

3. Vēdera izeja – biežums, fēču konsistence, tilpums 

4. Kuņģa atlieku tilpums 

5. Abdominālais diskomforts (sāpes, vēdera uzpūšanās) 

6. Aspirācijas pazīmes – elpošanas frekvences, dziļuma, ritma izmaiņas, klepus, it īpaši 
pēc ēšanas, cianoze, paaugstināta temperatūra, drudzis, pastiprināta sekrēta izdale no 
elpceļiem 

 Aspirācijas profilakse

1. Barojot pacientu, vienmēr pacelt gultas galvgali 30–45º leņķī un šādu stāvokli saglabāt 
arī stundu pēc barošanas

2. Ik pēc četrām stundām pārbaudīt zondes lokalizācijas vietu (arī pēc spēcīga spontāna 
klepus)

3. Izvairīties no bolus barošanas

4. Pārbaudīt EB toleranci 

5. Nodrošināt pacientam regulāru, rūpīgu mutes dobuma higiēnu 

6. Sedācijas kontrole – pacientam, kas i/v saņem CNS darbību nomācošus preparātus, 
ārsts ik pa brīdim nozīmē mazāku to devu un ļauj „pamosties” 
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21.5. Reziduālais jeb atlieku tilpums

 Reziduālais jeb atlieku tilpums raksturo gremošanas sistēmas darbu. Pacientam ie- 
vada noteiktu daudzumu EB maisījuma, zondi izskalo un uz vienu stundu noslēdz, tad 
novērtē atlieku tilpumu. 

Mērķis – novērtēt EB toleranci 

 Reziduālā tilpuma novērtēšanas indikācijas

• EB caur nazogastrālo, orogastrālo zondi vai gastrostomu 

• Pirms katras  jaunas EB maisījuma ievades reizes (pirms katra bolusa, pirms pārtrauktās 
barošanas atsākšanas) 

• Biežums – ik pēc četrām stundām, ja barošana tikko uzsākta vai ir bijušas intolerances 
pazīmes

• Ik pēc astoņām  stundām, ja pacients ir stabils  

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Nierveida šālīte

• 60 ml šļirce 

• Līdz 60  ml ūdens (pudelē vai ieliets traukā) 

• Salvete ar dezinfekcijas līdzekli 

• Korķis  vai EB maisījums 

• Optimāli – salvetes vai  mitrumu uzsūcošais autiņš 

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Atvērt šļirces iepakojumu un nolikt ērti aizsniedzamā vietā 

3. Ar dezinfekcijas salveti notīrīt  savienojuma vietu starp zondi un korķi, pagaidīt, kamēr 
nožūst 

4. Izņemt un utilizēt korķi, zondes galam pievienot šļirci 

5. Atvelkot  šļirces virzuli, pārbaudīt kuņģa saturu – aspirēt visu 
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6. Ja atlieku tilpums ir vairāk nekā 150 ml, tad 100–200 ml ievadīt atpakaļ kuņģī, bet 
pārējo utilizēt

7. Izskalot zondi ar ūdeni 

8. Noslēgt zondi ar korķi vai turpināt EB 

9. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

10. Dokumentēt procedūru – atzīmēt laiku un reziduālo tilpumu 

Svarīgi! 

• Kuņģa sula satur svarīgus elektrolītus, tādēļ 100–200 ml  aspirētā satura iesaka ievadīt 
atpakaļ kuņģī, bet pārējo utilizēt. 

• Ja atlieku tilpums četru stundu laikā ir vairāk par 150 ml, zonde  jāizskalo ar ūdeni un 
uz stundu jāpārtrauc barošana.  Pēc stundas atkārtoti jāpārbauda atlieku tilpums. Ja pēc 
otrās pārbaudes atlieku tilpums ir vairāk nekā 200 ml, pārtrauc barošanu, ziņo ārstam. 

• Ja atlieku tilpums četru stundu laikā ir mazāks kā 100 ml,  barošanu drīkst turpināt un, 
ja ordinēts, palielināt ievadītā daudzuma tilpumu. 

21.6. Medikamentu ievade caur zondi 
 

 Sagatavo medikamentu – izšķīdina 10–15 ml ūdens. Šķidrās viskozās zāļu formas arī 
atšķaida ar ūdeni. Ja jāievada vairāki medikamenti, katru ievelk savā šļircē. 

 Nepieciešams
• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Nierveida šālīte

• 60 ml šļirce 

• Šļirce ar medikamentu 

• Ūdens 

• Salvete ar dezinfekcijas līdzekli 

• Korķis  vai EB maisījums 

• Fonendoskops 
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 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

2. Ja pacients tiek barots – pārtraukt barošanu

3. Ar dezinfekcijas salveti notīrīt savienojuma vietu starp zondi un korķi vai portu,  pa- 
gaidīt, kamēr nožūst 

4. Kuņģa zondei – pārbaudīt lokalizācijas vietu

5. Izskalot zondi ar ūdeni 

6. Ievadīt medikamentu

7. Izskalot zondi ar ūdeni 

8. Atsākt barošanu vai noslēgt zondi

9. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

10. Dokumentēt procedūru

Svarīgi! 

 Caur zondi nedrīkst ievadīt un smalcināt apvalkotās tabletes (apvalks medikamentu 
pasargā no kuņģa skābes iedarbības), lēnas iedarbības medikamentus.

Cita informācija

 Pacienta poza barošanas laikā un vismaz stundu pēc barošanas pārtraukšanas – 
galvgalis pacelts 30–45º leņķī. 

 Pirms barošanas, pirms jebkādas šķidras vielas ievades vienmēr pārliecināties 
par zondes vai stomas atrašanās vietu. 

1. Kuņģī – drošākā metode – rentgens, kas, saprotamu apsvērumu dēļ, netiek 
lietota pirms katras EB maisījuma  devas ievades. Praksē visbiežāk izmanto 
auskultācijas metodi. 

2. Zarnās – lokalizācijas noteikšana apgrūtināta, jāizmanto rentgens.  
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 Barošanas sūkņu dezinfekcija reizi dienā, notraipījuma gadījumā nekavējoši 
jānotīra un tad jāapstrādā ar ražotāja norādīto dezinfekcijas līdzekli.   

 EB ir ideāla vide mikroorganismu attīstībai, tādēļ jāveic rūpīga roku higiēna, 
jālieto pēc iespējas drošāki zondes un barošanas sistēmas savienojumi, bez vajadzības 
neatvienot sistēmu un zondi. Savienojumus pirms atvēršanas dezinficēt ar alkoholu 
saturošu dezinfekcijas līdzekli, ar rokām nepieskarties iekšējiem savienojumiem. Ievērot 
maisījumu un sistēmu derīguma termiņus, lietot sterilu aprīkojumu. 

 

 Zondes  materiāls 

•  īslaicīgai barošanai PVC (polivinilhlorīds) līdz 10 dienām, 

• ilgtermiņā – poliuretāna. 

 

 ENFit savienojumi tiek izmantoti, lai novērstu nejaušu zondes un EB sistēmas 
atvienošanos, veicinātu pacientu drošību. ENFit savienojumu vietas ir marķētas violetā 
krāsā, tās drīkst savienot savā starpā tikai ar ENFit zondēm, šļircēm, sistēmām. Šie 
savienojumi pasargā pacientu no riska, ka ārstniecības personas var kļūdīties un nejauši 
savienot EB ierīci ar i/v pieejas ierīci.  

21.8. attēls. ENFit savienojums 
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Nodaļā „Enterālā barošana” lietotie  jēdzieni

1. Aspirācija – šķidruma vai cietu vielu iekļūšana trahejā, plaušās ieelpas brīdī  vai gāzes 
vai šķidruma atsūkšana no ķermeņa dobumiem 

2. Intolerance – nepanesība 

3. Stāze – fizioloģiska šķidruma plūsmas palēnināšanās vai apstāšanās 

4. Tolerance – spēja panest lielas medikamentu devas, nekaitējot organismam 

Nodaļā „Enterālā barošana” izmantotie literatūras avoti

1. Enteral nutrition manual for adults in health care facilities – DAA, 2011, p.  50 

2. Enterālās un parenterālās barošanas vadlīnijas pieaugušajiem – 2015 

3. Klīniskā anestezioloģija un intensīvā terapija. Vanaga I., Sondores A. red. – NA, 2008. 

4. Lippincott’s nursing procedures, sixth edition – Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

5. Best C. Enteral tube feeding and infection control: how safe is our practice// Br J Nurs 2008 
Sep 11-24;17(16):1036, 1038-41.

6. Guidelines on Infection Prevention & Control 2012 Enteral Feeding Community and Disability 
Services HSE South (Cork&Kerry) p.10 

7. http://www.wospghan.scot.nhs.uk/Info%20leaflets/2014-04-10%20ETF%20Info%20pack%20 
(professionals).pdf

8. http://policy.nshealth.ca/Site_Published/dha7/document_render.aspx?documentRender.
IdType= 6&documentRender.GenericField=&documentRender.Id=35699
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22. KLIZMAS, GĀZU NOVADCAURULĪTE, 
REKTĀLA MEDIKAMENTU IEVADĪŠANA

☑ Latīniski – clysma 
☑ Angliski – enema 
☑ Krieviski – клизма

 Par klizmu sauc šķidras substances ievadi taisnajā zarnā, lai stimulētu fēču un/
vai gāzu izvadi. Procedūru izmanto, lai sagatavotu pacientu operācijai, izmeklējumiem, 
stimulētu zarnu peristaltiku, atvieglotu defekācijas procesu un gāzu izvadi. Praksē tiek 
lietotas tīrošās (liela tilpuma)  un retences  (maza tilpuma) klizmas.  Ar retenci saprot 
nepieciešamību zarnās aizturēt ievadīto šķīdumu uz 30 līdz 60 minūtēm. 

 Klizmas veikšanas kontrindikācijas

•  Stāvoklis pēc zarnu operācijām 

•  Miokarda infarkts

•  Akūta vēdera klīniskā aina

•  Paaugstināts intrakraniālais spiediens 

 Riska grupas

•  Pacienti pēc staru terapijas vai ginekoloģiskām operācijām

•  Pacienti ar aritmiju

 Klizmas komplikācijas

•  Gļotādas kairinājums

•  Hiponatriēmija – pēc hipertoniskās klizmas

•  Hipokaliēmija – pēc hipertoniskās klizmas 

•  Aritmija – vazovagālais reflekss 

•  Hipervolēmija – pēc tīrošās klizmas 

•  Reibonis, ģībonis 
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 Pacienta novērtēšana pirms klizmas

1. Zarnu darbība – veicot tīrošo klizmu, noteikti ir jāpārliecinās par to, ka pacientam ir 
saglabāta zarnu peristaltika (auskultē) 

2. Anālais apvidus – vai nav iekaisums, audu bojājums 

3. Spēja sadarboties – saturēt klizmas saturu, nokļūt līdz tualetei 

4. Dati par spontānu defekāciju  –  kad pēdējo reizi ir bijusi defekācija

22.1. Eļļas retences klizma 

 Mērķis

•  Atvieglot fēču pasāžu 

•  Mīkstināt fēces un stimulēt to evakuāciju

 Indikācijas

•  Hroniski aizcietējumi

•  Meteorisms, kūtra zarnu darbība

 Aprīkojuma sagatavošana

 Sagatavo un pārbauda nepieciešamo aprīkojumu – šķīduma atbilstību ordinācijām, 
derīguma termiņu utt. Ja nepieciešams, eļļu sasilda, pārbauda tās temperatūru un uzpilda 
šļirci vai balonu.
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22.1. tabula. Aprīkojums eļļas retences klizmas veikšanai

22.2. Hipertoniskā klizma

 Mērķis

•  Atvieglot fēču pasāžu

•  Veicināt zarnu peristaltiku, gāzu izvadīšanu

 Indikācijas

•  Aizcietējumi

•  Pirmās dienas pēc vēdera dobuma operācijām

•  Meteorisms

•  Zarnu parēze 

 Kontrindikācijas

•  Gremošanas trakta asiņošana 

•  Lokāls anālās atveres iekaisums, čūlas 

Lietojuma mērķis Nepieciešams Papildu

Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

• Vienreiz lietojamie cimdi

• Vienreiz lietojamais priekšauts

Roku dezinfekcijas līdzeklis 

Pacienta vides 
nodrošināšana

• Mitrumu uzsūcošs autiņš

• Tualetes papīrs

• Padube

• Konteiners kontaminētajiem atkritumiem 

Klizma • 50–100 ml minerāleļļas vai olīveļļas

• Trauks eļļas sildīšanai

• Termometrs

• Gumijas klizmu balons ar cietu uzgali vai 
Nelatona katetrs un skalošanas šļirce

• Lubrikants

Ieteicamā eļļas 
temperatūra 37–38º C, 
karstāka var radīt 
apdegumus
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 Aprīkojuma sagatavošana

 Sagatavo un pārbauda nepieciešamo aprīkojumu – šķīduma atbilstību ordinācijām, 
derīguma termiņu utt. Ja nepieciešams, šķīdumu sasilda, pārbauda tā temperatūru un 
uzpilda šļirci vai balonu.

22.2. tabula. Aprīkojums hipertoniskās klizmas veikšanai

 Pacienta sagatavošana 

 Pirms procedūras jāiztukšo urīnpūslis, lai klizmas laikā nerastos diskomforts 

   

22.1. attēls. Hipertoniskās klizmas veikšanai nepieciešamais aprīkojums

Lietojuma mērķis Nepieciešams Papildu
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

• Vienreiz lietojamie cimdi

• Vienreiz lietojamais priekšauts

Roku dezinfekcijas līdzeklis 

Pacienta vides 
nodrošināšana

• Mitrumu uzsūcošs autiņš

• Tualetes papīrs

• Padube

• Konteiners kontaminētajiem atkritumiem 

Klizma • 50–100 ml 10% NaCl vai 20–30% MgSO4

• Trauks šķīduma sildīšanai

• Termometrs

• Gumijas klizmu balons ar cieto uzgali  vai 
skalošanas šļirce ar Nelatona katetru

• Lubrikants 

Ieteicamā šķīduma  
temperatūra 37–38º C

Nelatona katetriKlizmas balons ar uzgali
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 Darbība (maza tilpuma klizmai)

1. Izlasīt ārsta ordinācijas 

2. Veikt roku higiēnu

3. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu – šķīdumu derīgumu un atbilstību ārsta 
ordinācijām, klizmu balona vai maisa derīgumu

4. Sasildīt šķīdumu un uzpildīt  klizmu balonu vai skalošanas šļirci

5. Identificēt pacientu pēc ārstniecības iestādē pieņemtajiem noteikumiem (aproce, divi 
identifikatori)  

6. Izskaidrot pacientam procedūras norisi un tās mērķi. Pārliecināties, ka nav alerģijas 
pret ievadāmo šķīdumu

7. Novērtēt pacienta spēju saturēt klizmas saturu, aiziet līdz tualetei. Ja pacients nespēj 
aiziet līdz tualetei, tuvumā nolikt padubi vai nodrošināt iespēju vajadzības gadījumā 
saņemt tūlītēju palīdzību

8. Nodrošināt intimitāti

9. Veikt roku higiēnu, uzvilkt priekšautu, cimdus

10. Pozicionēt pacientu kreisajā Simsa pozā; ja tas nav iespējams – guļus uz muguras ar 
ceļos saliektām kājām

11. Zem pacienta sēžas paklāt mitrumu uzsūcošu autiņu

12. Klizmas balona vai Nelatona katetra uzgali samitrināt ar lubrikantu 

13. Lūgt pacientu atbrīvoties un elpot normāli, lai atslābinātu anālos sfinkterus 

14. Pacelt pacienta gluteusu un lokāli novērtēt perianālo rajonu. Lēni, mierīgi ievadīt 
klizmas balona uzgali (7–12 cm)  pirmos trīs, četrus cm virzienā uz nabu, tad paralēli 
mugurkaulam;  ja jūt pretestību, lūdz elpot dziļi, lai relaksētu sfinkteri

15. Saspiest flakonu un ievadīt klizmas saturu zarnā. Izņemt flakonu saspiestā veidā

16. Uz dažām min saspiest gluteālos vaigus

17. Lūgt pacientu mierīgi pagulēt  un saturēt klizmas saturu (eļļas retences, hipertoniskā 
klizma 20–30 min) 

18. Utilizēt vienreiz lietojamo aprīkojumu

19. Novilkt cimdus un priekšautu 

20. Veikt roku higiēnu

21. Pēc vēdera izejas novērtēt fēces, palīdzēt veikt perianālo higiēnu

22. Dokumentēt procedūru un tās rezultātus 
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Svarīgi! 

•  Pārāk karsts šķīdums var radīt apdegumus, bet auksts – spazmas.

• Pirms klizmas satura ievadīšanas pacienta zarnā jāpārliecinās, ka balons vai šļirce ar 
katetru ir atbrīvoti no gaisa. 

22.3. Tīrošā klizma

 Mērķis – veicināt fēču izvadi 

 Indikācijas

•  Aizcietējumi

•  Pacienta sagatavošana Rtg, endoskopijai 

•  Pacienta sagatavošana ķirurģiskai operācijai 

•  Fēču evakuācija pacientam ar paraplēģiju, hemiplēģiju

 Kontrindikācijas

•  Asiņošana no kuņģa-zarnu trakta

•  Akūti iekaisumi vai čūlas resnajā, taisnajā zarnā

•  Akūta vēdera klīniskā aina 

•  Nav izklausāma zarnu peristaltika 

•  Paaugstināts intrakraniālais spiediens 

 Pacienta novērtējums

1. Anālās atveres un starpenes novērtējums – iekaisumi, traumas pazīmes

2. Pacienta spēja sadarboties

3. Dati par spontānu defekāciju, saglabātu zarnu peristaltiku 
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22.3. tabula. Aprīkojums tīrošās klizmas veikšanai

22.2. attēls. Klizmas maiss 

 Pacienta sagatavošana

 Pirms procedūras  jāiztukšo urīnpūslis, lai klizmas laikā nerastos diskomforts

 Aprīkojuma sagatavošana

 Sagatavo un pārbauda nepieciešamo aprīkojumu – šķīduma atbilstību ordinācijām, 
derīguma termiņu utt. Ja nepieciešams, šķīdumu sasilda, pārbauda tā temperatūru 
un uzpilda klizmas maisu – aizver plūsmas regulatoru, ielej šķīdumu maisā un, atverot 
plūsmas regulatoru, uzpilda sistēmu, lai tajā nebūtu gaisa. Maisu novieto statīvā. 

Lietojuma mērķis Nepieciešams Papildu
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

• Vienreiz lietojamie cimdi
• Vienreiz lietojamais priekšauts
• Acu aizsargs, ja pastāv kontaminācijas risks

Roku dezinfekcijas līdzeklis 

Pacienta vides 
nodrošināšana

• Mitrumu uzsūcošs autiņš
• Tualetes papīrs
• Padube
• Konteiners kontaminētajiem atkritumiem

Pacienta novērtēšana

Klizma

• Fonendoskops
• Dezinfekcijas līdzeklis fonendoskopam

• Krāna ūdens vai krāna ūdens un ziepes, vai
0,9% NaCl
• Klizmas maiss
• Lubrikants
• Trauks ūdens sasildīšanai
• Ūdens termometrs
• Statīvs

• Ūdens ir hipotonisks un 
var uzsūkties no zarnām

• Ziepes kairina zarnu 
gļotādu

• Pievieno vienu ml ziepju uz 
200 ml ūdens jeb piecus ml 
uz 1000 ml

• Šķīduma temperatūra 
41–43º C
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 Darbība

1. Izlasīt ārsta ordinācijas 

2. Veikt roku higiēnu

3. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu – šķīdumu derīgumu un atbilstību ārsta ordi- 
nācijām, klizmu maisa derīgumu (datums, vizuāli nebojāts, tīrs)

4. Sasildīt šķīdumu, ja nepieciešams, aizvērt klizmu maisa plūsmas regulētāju, ieliet 
šķīdumu, pakārt maisu statīvā, atvērt plūsmas regulētāju un uzpildīt sistēmu   

5. Identificēt pacientu  pēc ārstniecības iestādē pieņemtajiem noteikumiem (aproce, divi 
identifikatori)   

6. Izskaidrot pacientam procedūras norisi un tās mērķi

7. Nodrošināt intimitāti,  tuvumā nolikt padubi

8. Veikt roku higiēnu, uzvilkt priekšautu, cimdus

9. Izklausīt pacienta zarnu peristaltiku 

10. Pozicionēt pacientu kreisajā Simsa pozā – guļus uz kreisajiem sāniem, labās kājas celis 
saliekts. Šāda poza veicina šķīduma plūšanu gravitācijas spēka ietekmē uz taisno un resno 
zarnu, sekmējot klizmas efektivitāti. Ja tas nav iespējams – guļus uz muguras ar ceļos 
saliektām kājām 

11. Zem pacienta sēžas paklāt mitrumu uzsūcošu autiņu 

12. Noregulēt statīva augstumu, lai klizmas maiss būtu apmēram 45 cm virs pacienta gul- 
tas līmeņa 

13. Klizmas maisa uzgali samitrināt ar lubrikantu 

14. Lūgt pacientu atbrīvoties un elpot normāli

15. Pacelt pacienta gluteusu un lokāli novērtēt perianālo rajonu. Lēni, mierīgi ievadīt 
klizmas balona uzgali (7–12 cm)  pirmos trīs, četrus cm virzienā uz nabu, tad paralēli mu- 
gurkaulam;  ja jūt pretestību, lūdz elpot dziļi, lai relaksētu sfinkteri

16. Klizmas saturu ievada ar ātrumu 100 ml/min, ja pacients sajūt diskomfortu – ievadi 
īslaicīgi pārtrauc, lūdz mierīgi un dziļi elpot caur muti

17. Izņemt klizmas maisa uzgali un utilizēt

18. Uz dažām min saspiest gluteālos vaigus

19. Lūgt pacientu mierīgi pagulēt  un aizturēt klizmas saturu 10–15 min 

20. Novilkt cimdus un priekšautu 

21. Veikt roku higiēnu 

22. Pēc vēdera izejas novērtēt fēces, palīdzēt veikt perianālo higiēnu

23. Dokumentēt procedūru un tās rezultātus 
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Svarīgi! 

•  Neizmantot spēku katetra  vai klizmas maisa/balona uzgaļa ievadei

•  Šķīdumu ievadīt lēni, lai mazinātu zarnu spazmas 

•  Izvērtēt pacienta spēju tolerēt klizmas saturu 

•  Ja pacients sajūt spazmas, diskomfortu  –  pārtraukt ievadi 

•  Dokumentē – klizmas veidu, laiku, datumu, ievadīto tilpumu, klizmas rezultātus (dau- 
dzums, konsistence, krāsa), blaknes, zarnu peristaltikas skaņas pirms un pēc klizmas

22.4. tabula. Klizmās lietotie šķīdumi un to raksturojums

 Pacienta izglītošana

•  Par klizmas veikšanu mājas apstākļos 

•  Par procedūras mērķi un norisi 

Šķīdums Lietotā šķīduma 
tilpums ml

Darbības 
mehānisms

Vēlamais šķīduma 
aiztures laiks min

Blaknes

Krāna ūdens 
(hipotonisks)

0,9% NaCl 
(izotonisks)

Krāna ūdens ar 
ziepēm

Hipertoniskais

10% NaCl

20–30% MgSO4

Eļļa

500–1000

500–1000

500–1000

+ 3–5 ml ziepju 
uz 1l

70–130

150–200

• Iestiepj zarnu

• Pastiprina 
peristaltiku

• Mīkstina fēces

• Iestiepj zarnu

• Pastiprina 
peristaltiku

• Mīkstina fēces

• Iestiepj zarnu

• Pastiprina 
peristaltiku

• Mīkstina fēces

• Iestiepj zarnu

• Kairina gļotādu

• Lubricē fēces un 
zarnu gļotādu

15

15

10–15

5–10

30

• Ūdens un 
elektrolītu 
disbalanss

• Saindēšanās ar 
ūdeni

• Ūdens un 
elektrolītu 
disbalanss

• Rektālās 
gļotādas 
kairinājums vai 
bojājums

• Na aizture 
(retence)

• Rektālās 
gļotādas 
kairinājums
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22.4. Gāzu novadcaurulīte

☑ Latīniski – tuba flatus 
☑ Angliski – rectal tube 
☑ Krieviski – газоотводная трубка

 Ja pacientam ir traucēta normāla gāzu izvade, piemēram, medikamentu iedarbības 
(atropīns), ķirurģiskas operācijas vai aerofāgijas rezultātā rodas diskomforts, nepieciešams 
atvieglot pacienta stāvokli62. 

 Mērķis – nodrošināt gāzu izvadi no zarnām un uzlabot pacienta komfortu 

 Gāzu novadcaurulītes lietošanas indikācijas 

•  Pastiprināta gāzu uzkrāšanās 

 Gāzu novadcaurulītes lietošanas kontrindikācijas

•  Nesen veikta rektāla vai prostatas operācija 

•  Nesens miokarda infarkts 

 Nepieciešamais aprīkojums

•  22–34 Fr gāzu novadcaurulīte 

•  Ūdenī šķīstošs lubrikants 

•  Fonendoskops

•  Dezinfekcijas līdzeklis fonendoskopam

•  Vienreizējās lietošanas ūdensnecaurlaidīgs autiņš

•  Leikoplasts

•  Roku dezinfekcijas līdzeklis 

•  Cimdi 

•  Trauks, drenu maiss, šālīte – gāzu novadcaurulītes gala ievietošanai

•  Priekšmeti starpenes higiēnas nodrošināšanai 

•  Konteiners kontaminētajiem atkritumiem

62 https://bowelelimination.wordpress.com/problems-with-bowel-elimination-part-2/
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22.3. attēls. Ievietota gāzu novadcaurulīte

 Darbība 

1. Izlasīt ārsta ordinācijas

2. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu

3. Nogādāt aprīkojumu pie pacienta gultas

4. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

5. Identificēt pacientu 

6. Nodrošināt privātumu, izskaidrot procedūru un atbildēt uz pacienta jautājumiem

7. Pārbaudīt zarnu darbību – auskultēt un novērtēt vēdera piepūšanos 

8. Paklāt zem pacienta gurniem autiņu

9. Palīdzēt pacientam apgulties kreisajā Simsa pozā 

10. Ieziest gāzu novadcaurulītes galu ar lubrikantu

11. Pacelt labo sēžas vaigu, lai redzētu pacienta anālo atveri 

12. Ievadīt caurulīti 5–10 cm dziļumā virzienā uz nabu

13. Ar leikoplastu piestiprināt caurulīti pie ādas un caurulītes galā pievienot vai nu drenu 
maisu, vai trauku ar ūdeni, ielikt caurulīti padubē 

14. Atstāt caurulīti uz 15–20 minūtēm. Procedūru vajadzības gadījumā var atkārtot pēc 
divām, trim stundām 

15. Izņemt caurulīti, utilizēt

16. Nodrošināt starpenes higiēnu

17. Izklausīt zarnu peristaltiku, novērtēt vēdera piepūšanos 

18. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

19. Dokumentēt procedūru
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22.5. tabula. Parametri klizmu un gāzu novadcaurulītes lietošanai

22.5. Rektālo medikamentu ievadīšana

☑ Latīniski – medicatio per rectum 
☑ Angliski – rectal medication administration
☑ Krieviski – введение ректальных медикаментов

 Rektāli jeb caur taisno zarnu ievada supozitorijus jeb svecītes, ziedes un ārstnieciskās 
klizmas (līdz 50 ml).  Metodi izvēlas, ja  ir svarīgi, lai zāļu vielas netiktu pakļautas gremošanas 
trakta enzīmu darbībai. 

 Supozitoriji parasti ir nelieli konusa formas  medikamenti uz kakao sviesta vai glicerīna 
bāzes, kas izkūst ķermeņa temperatūrā.

 Mērķis – medikamenta ievade taisnajā zarnā 

 Biežākās lietošanas indikācijas

•  Sāpes

•  Vemšana un slikta dūša

•  Peristaltikas un defekācijas stimulēšana

•  Lokāla kairinājuma mazināšana 

Klizmas 
veids

Šķīduma 
T° C

Tilpums 
ml

Uzgaļa ievades 
dziļums cm

Vēlamais šķīduma 
aiztures laiks

Tīrošā 38–43 750–1000 7–12 10–15 min

Eļļas 37–38 100–200 7–10 Iedarbība pēc 6–12 h

Hipertoniskā 

10% NaCl

20–30% MgSo4

Gāzu 
novadcaurulīte

37–38 50–100 10–15

5–10

Iedarbība pēc 20–30 
min

Max atstāj uz 1 h
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 Rektālās medikamentu ievades kontrindikācijas

•  Aritmijas, ja rektāla ievade stimulē n. vagus darbību 

•  Aktīva rektāla asiņošana

•  Nesen veikta rektāla vai prostatas operācija, jo pastāv lokālas traumas risks

•  Alerģiska reakcija pret medikamentu 

 Rektālo medikamentu lietošanas komplikācijas

•  Alerģiska reakcija pret medikamentu 

•  Lokāls kairinājums

•  Medikamenta blaknes 

 Nepieciešams

•  Rektālais supozitorijs vai ziede

•  Aplikators, ja nepieciešams 

•  Roku dezinfekcijas līdzeklis 

•  Cimdi

•  Ūdenī šķīstošs lubrikants

•  4x4 “ kokvilnas   salvete

•  Šālīte 

 Darbība 

1. Izlasīt ordinācijas

2. Pārbaudīt medikamenta nosaukumu, indikācijas, devu, ievades laiku, veidu 

3. Pārbaudīt medikamenta derīguma termiņu un atbilstību ārsta nozīmējumam

4. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

5. Identificēt pacientu 

6. Nodrošināt intimitāti

7. Izskaidrot procedūras norisi un, ja medikamentu ievada pirmo reizi, arī tā darbību un 
iepējamās blaknes 

8. Nodrošināt pacientam Simsa pozu 

9. Izņemt supozitoriju no iepakojuma un ieziest to ar slīdvielu

10. Ar nedominanto roku pacelt pacienta augšējo sēžas vaigu, lai būtu redzama anālā atvere 



11. Lūgt pacientu dziļi un mierīgi elpot, lai atbrīvotos anālās atveres sfinkteri 

12. Ar dominantās rokas rādītājpirkstu ievadīt supozitoriju apmēram 7,6 cm dziļi, līdz tas 
ir ievadīts caur iekšējo anālo sfinkteri. Supozitorija konusa formai jābūt vērstai uz iekšpusi 

13. Pārliecināties par pacienta komfortu un medikamenta iedarbību 

14. Novilkt un utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

15. Dokumentēt procedūru

 Ziedes ievadīšana 

1. Izlasīt ordinācijas

2. Pārbaudīt medikamenta nosaukumu, indikācijas, devu, ievades laiku, veidu 

3. Pārbaudīt medikamenta derīguma termiņu un atbilstību ārsta nozīmējumam

4. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

5. Identificēt pacientu 

6. Nodrošināt intimitāti

7. Izskaidrot procedūras norisi un, ja medikamentu ievada pirmo reizi, arī tā darbību un 
iepējamās blaknes 

8. Nodrošināt pacientam Simsa pozu 

9. Atvērt ziedes tūbiņu, ja nepieciešams, pievienot aplikatoru (pagarināts konusveida 
uzgalis, ko pievieno ziedes tūbiņai) un tā galu ieziest ar slīdvielu. Saskaņā ar ražotāja 
instrukciju šim nolūkam var izmantot medikamenta pirmos pilienus 

10. Uzmanīgi ievadīt aplikatoru virzienā uz nabu

11. Lēni saspiest ziedes tūbiņu, ievadīt nepieciešamo medikamenta daudzumu taisnajā zarnā 

12. Aplikatoru un tūbiņu izņemt saspiestā veidā. Utilizēt vai aplikatoru notīrīt saskaņā ar 
ražotāja instrukciju (ja tas tiks izmantots atkārtoti)

13. Ar salveti noslaucīt ziedes paliekas anālās atveres rajonā un utilizēt to 

14. Novilkt un utilizēt cimdus. Veikt roku higiēnu

15. Dokumentēt procedūru 

22.4. attēls. Ziede un rektālais aplikators



[ 324 ]

Svarīgi! 

•  Ja supozitorijs ir domāts defekācijas stimulācijai, pārliecināties, ka pacients ir nodro-
šināts ar visu nepieciešamo vai ir spējīgs aiziet līdz tualetei 

•  Ziede ar aplikatoru ir paredzēta izmantošanai tikai vienam pacientam! 

 Komplikācijas

•  Medikamenta blaknes

•  Lokāls kairinājums

•  Vagāla reakcija (bradikardija, hipotenzija) 

Nodaļā  „Klizmas, gāzu novadcaurulīte, rektāla medikamentu 
ievadīšana” lietotie jēdzieni 

1. Defekācija – izkārnījumu izvade no organisma, zarnu satura iztukšošanās 

2. Retence – aizture, aizturēšana 

3. Supozitorijs – zāļu svecīte, tūplī ievadāma medikamenta forma 



Nodaļā „Klizmas, gāzu novadcaurulīte, rektāla medikamentu 
ievadīšana” izmantotie literatūras avoti

1. Higgins D. How to administer an enema.// Nursing time, 2006, vol. 102, Nr. 20. [atsauce 
21.03.14.] http://www.nursingtime.net

2. Enema administration. Royal hospital for women. Quality& patient safety committee. 
18/8/11 

3. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

4. Standarti procedūru tehnikā rokasgrāmata – MPIC, 1998, 335 lpp.

5. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē. – 
Medicīnas apgāds, 2010, 345 lpp.

6. Niv G., Grinberg T., Dickman R., Wasserberg N., Niv Y. Perforation and mortality after 
cleansing enema for acute constipation are not rare but are preventable//Int J Gen Med. 2013; 
6: 323–328
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23. STOMAS UN TO APRŪPE

☑ Latīniski – stoma 
☑ Angliski – stoma 
☑ Krieviski – стома

 Stoma ir ķirurģiski izveidota dobā orgāna atvere vēdera priekšējā sienā zarnu 
satura, urīna izvadīšanai (ileostoma, kolostoma, nefrostoma, urostoma) vai barošanai 
(gastrostoma, jejunostoma). 

 

23.1. attēls. Ķirurģiski izveidota atvere vēdera priekšējā sienā jeb stoma63 

 Vielu izvadīšanai paredzēto stomu aprūpes mērķi

•  Nodrošināt izdalījumu evakuāciju 

•  Nodrošināt pacienta komfortu 

23.1. Ileostoma

 Ileostoma tiek veidota, atverot vēdera priekšējā sienā tievās zarnas cilpu, tā var būt 
īslaicīga vai pastāvīga.  Izdalās šķidrs, fermentiem bagāts saturs līdz 1500 ml diennaktī. 

 Indikācijas ileostomas izveidošanai

1. Pastāvīga. Pēc pilnīgas resnās zarnas rezekcijas, piem., pie Krona slimības, 
audzēja, čūlainā kolīta 

2. Pagaidu. Ja izdevies saglabāt slimības neskartu taisno zarnu un nākotnē 
plānota zarnu trakta caurejamības atjaunošana

63 http://www.nursingppt.in/advance-nursing-practice/stoma-care-advance-nursing-practice-ppt/
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 Komplikācijas

•  Ādas bojājums. To sekmē bieža  stomas maisiņa maiņa, alerģija pret  adhezīvo materiālu, 
zarnu satura nokļūšana  uz ādas, iekaisuši matu folikuli 

•  Stomas obstrukcija. Tās pazīmes: zarnu saturs neizdalās 4–6 stundas, pacientam ir slikta 
dūša, sāpes vēderā  

•  Caureja 

•  Elektrolītu disbalanss

 Aprūpes aspekti

1. Regulāra stomas maisa satura evakuācija. Jāiztukšo, kad ir pilna 1/3–2/3 

2. Veselās ādas aizsardzība – stomas sistēmas maiņa, ja tiek novērota sūce, stomas aprūpes 
līdzekļu lietošana 

3. Psiholoģisks atbalsts – sarunas par tēmu „dzīve ar stomu” – vai var dzemdēt bērnus, 
ceļot utt. 

4. Smaku neitralizācija – stomām paredzētu dezodorantu lietošana 

5. Pacienta uztura režīms – jāiesaka pacientam uzturu rūpīgi sakošļāt, lietot šķidrumu 
pietiekamā daudzumā.  Izvairīties no produktiem, kas pastiprina gāzu produkciju. Lietojot 
zivis, olas, alu, gāzētus dzērienus – pastiprinās izdalījumu nepatīkamā smaka

6. Pašaprūpe – stomas sistēmas maiņa,  stomas kopšanas līdzekļu lietošana, saņemšanas  
un iegādes iespējas  (valsts kompensētais daudzums) 

23.2. Kolostoma 

 Arī kolostoma var būt īslaicīga vai pastāvīga.  To veido dažādās zarnas daļās. 

• Ascendējošā. Tiek veidota vēdera labajā pusē, izdalījumi šķidri, satur gremošanas 
fermentus. Stomas sistēma jānēsā visu laiku un āda jāaizsargā no kairinājuma

•  Transversā –  izdalījumi pusšķidri, satur gremošanas enzīmus

•  Descendējošā. Tiek veidota kreisajā vēdera pusē. Veicot zarnas skalošanu, pacients pats 
var kontrolēt vēdera izeju

 Pēc operācijas, kamēr atjaunojas zarnu peristaltika, stoma nefunkcionē (2–4 dienas), 
tad parādās gļotains saturs. Tūska pazūd apmēram septītajā dienā, stomas izmērs 
noformējas 6.–8. nedēļā.
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 Kolostomas izveidošanas indikācijas

•  Kolorektālais audzējs 

•  Traumatisks zarnu bojājums 

•  Zarnu obstrukcija 

•  Divertikulīts 

•  Iekaisīgās zarnu slimības 

 Kolostomas aprūpes aspekti 

1. Stomas satura evakuācija

2. Veselās ādas aizsardzība 

3. Psiholoģiskais atbalsts 

4. Uztura režīms – nav ierobežojumu saistībā ar stomu, ieteicami veselīga uztura principi 

5. Stomas pašaprūpe 

23.3. Stomas aprūpes produkti

 Stomas aprūpes produkti ir iekļauti valsts kompensējamo medicīnas ierīču sarakstā.

 Viendaļīga stomas sistēma

 Tā ir sistēma, kur stomas pamatne jeb bāzes plate ir jau iestrādāta stomas maisiņā. To 
pievieno pacienta stomas atverei un var noņemt kopā ar visu šo sistēmu, vienā veselumā. 
Tas ir maisiņš kopā ar adhezīvo plāksni, ar vai bez iespējas iztukšot (drenēt) maisa saturu.  
Ja sistēma pilda savas funkcijas, maisu maina ik pēc divām dienām.  

1. Kolostomai attēlā redzamais paraugs ir jāmaina, 
kad ir piepildījies par 1/3–2/3 

 

2. Ileostomai attēlā redzamo paraugu ir iespējams 
atbrīvot no satura, kad piepildījusies 1/3–2/3, visu 
sistēmu maina ik pēc divām dienām 
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3. Urostomai attēlā redzamo paraugu ir  iespējams 
atbrīvot no satura, kad piepildījusies 1/3–2/3, visu 
sistēmu maina ik pēc divām dienām

     

23.2. attēls. Viendaļīga stomas sistēma

 Divdaļīga stomas sistēma 

 Divdaļīgajā stomas sistēmā stomas pamatne un maisiņš ir atsevišķas vienības, kuras ir 
savā starpā savienojamas. Stomas maisiņu ir iespējams nomainīt, to atvienojot no stomas 
pamatnes. 

1. Pamatne 

2. Drenējams maisiņš 

3. Maisiņš bez drenāžas iespējas

     

23.3. attēls. Divdaļīga stomas sistēma

 Stomas pamatni iesaka mainīt ik pēc četrām dienām, drenējamos maisiņus ik pēc 
divām dienām, maisiņus bez drenāžas iesaka mainīt katru dienu. Divdaļīgu sistēmu 
izvēlas, ja bieži jāiztukšo maisiņa saturs.

 Piederumi stomas aprūpei

• Salvetes ādas attīrīšanai. Lieto, lai no ādas noņemtu pastas, līmes paliekas.  Pēc tam ādu 
mazgā ar ūdeni un pH neitrālām ziepēm, nosusina

• Salvetes ādas aizsardzībai. Lieto uz tīras ādas, lai izveidotu aizsargslāni un uzlabotu 
pamatnes adhēziju, lietošanas ilgumu
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• Pasta: 

a) ādu aizsargājošā – ādas izolēšanai no izdalījumiem, „nelīdzenumu piepildīšanai”, 
lieto tieši uz stomas pamatnes lipīgās daļas;

b) adhezīvā – uzziež uz ādas, ļauj iedarboties, notīra un tikai tad piestiprina stomas 
sistēmu 

• Pūderis – mitrojošas ādas aizsardzībai

• Jostas – stomas sistēmas fiksēšanai, pacienta drošībai 

• Sistēma kolostomas skalošanai –  ievada līdz vienam l ūdens un veicina zarnu satura izvadi 

Svarīgi!

 Pirms produktu lietošanas skatīt ražotāja instrukciju! 

23.4. Darbība stomas aprūpei 

1. Sagatavot aprīkojumu

2. Identificēt pacientu 

3. Veikt roku higiēnu un uzvilkt cimdus 

4. Informēt pacientu par procedūras norisi, atbildēt uz jautājumiem

5. Nodrošināt intimitāti un emocionālu atbalstu 

6. Zem stomas vietas uzklāt mitrumu uzsūcošo autiņu, lai pasargātu gultasveļu no 
iespējamās kontaminācijas ar stomas saturu

 23.4.1. Viendaļīgās stomas sistēmas maiņa/uzlikšana 

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Stomas sistēma 

• Šķēres 

• Salvetes 

• Tvertne izlietotajam materiālam 
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 Optimāli
• Marķieris
• Trafarets 
• Salvetes ādas aizsardzībai, ja nepieciešams – pasta, pūderis, ūdens
• Vienreiz lietojamais mitrumu uzsūcošais autiņš 

 Darbība 

 A. Viendaļīgās stomas sistēma jāuzliek pirmo reizi 

1. Noņemt pārsēju un utilizēt

2. Novērtēt stomas izskatu un peristomālo rajonu

3. Ar trafaretu izmērīt stomas atveri 

4. Uzzīmēt vajadzīgo izmēru  uz jaunās  stomas pamatnes ādas barjeras puses 

5. Izgriezt vajadzīgo izmēru, ar pirkstu pārbaudīt, lai malas būtu gludas

6. Noņemt ādas barjeras aizsargapvalku, ja nepieciešams, ap atveri uzziest nedaudz pastas 
(uz lipīgās puses) vai ādu apstrādāt ar salveti ādas aizsardzībai

7. Ar adhezīvo pusi uz leju uzlikt stomas pamatnes daļu uz ādas un piespiest, lai tā pielīp

8. Noslēgt stomas maisu, ja nepieciešams

 B. Viendaļīgās stomas sistēmas maiņa 

1. Noņemt un utilizēt veco stomas maisu, ja vajag, izmērīt un dokumentēt satura daudzumu

2. Ar mīkstām salvetēm notīrīt ādu ap stomu vai izmantot  salvetes ādas attīrīšanai 

3. Nomazgāt ādu ap stomu ar ūdeni un ļaut tai nožūt. Novērtēt stomas un ādas stāvokli. 
Izmantot salvetes ādas aizsardzībai ap stomu vai pastu, ja tādas ir pieejamas un nepie- 
ciešamas un skatīt no 3. līdz 5. darbībai A sadaļā (A. Viendaļīgās stomas sistēma jāuzliek pirmo reizi)

4. Piestiprināt stomas maisu pie pacienta ādas, to viegli piespiežot

5. Noslēgt stomas maisu, ja nepieciešams

 23.4.2. Stomas pamatnes uzlikšana

1. Nomērīt stomas atveri ar trafaretu 

2. Uzzīmēt vajadzīgo izmēru  uz stomas pamatnes ādas barjeras puses 

3. Izgriezt vajadzīgo izmēru, ar pirkstu pārbaudīt, lai malas būtu gludas

4. Noņemt ādas barjeras aizsargapvalku, ja nepieciešams, ap atveri uzziest nedaudz pastas

5. Ar adhezīvo pusi uz leju uzlikt stomas pamatni uz ādas un piespiest, lai tā pielīp

6. Uzlikt stomas maisu uz pamatnes
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23.4. attēls. Darbības stomas sistēmas uzlikšanā

 23.4.3. Divdaļīgās stomas sistēmas maisa iztukšošana un maiņa

 Stomas maisa iztukšošana (drenējamā) tiek veikta tad, kad tas piepildījies par 1/3–2/3 
no tilpuma. 

 Nepieciešams

• Padube, šālīte vai  mērtrauks

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi 

• Salvetes

• Stacionārā, gulošiem pacientiem –  mitrumu uzsūcošs autiņš 

• Tvertne infekciozajiem atkritumiem 

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

2. Zem stomas maisa novietot autiņu un trauku satura savākšanai 

3. Pacelt maisa apakšējo daļu uz augšu un noņemt aizspiedni

4. Iztukšot maisa saturu traukā, ja nepieciešams, izmērīt satura daudzumu

5. Notīrīt maisa apakšējo daļu ar salvetēm 

6. Noslēgt  maisu – pārliecināties, vai nebūs noplūdes 

7. Utilizēt maisa saturu un izlietoto aprīkojumu
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8. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

9. Dokumentēt veikto procedūru

Darbības divdaļīgās stomas sistēmas maiņai    Papildu informācija

1. Veikt roku higiēnu 

 

2. Salikt nepieciešamo aprīkojumu  

 

3. Identificēt pacientu un vēlreiz pārskatīt aprīkojumu un 
procedūras plānu 

4. Roku higiēna, uzvilkt cimdus. Nodrošināt privātumu. 
Novietot zem pacienta stomas maisa ūdensnecaurlaidīgu 
pārklāju

5. Noņemt stomas maisu no gredzena. Iztukšot maisa sa- 
turu, ievietot to atkritumu konteinerā  

6. Noņemt stomas pamatni. Ar vienu roku pieturot ādu virs 
pamatnes, ar otru roku maigi un lēnām noņemt pamatni 
no ādas 

 

7. Lai atvieglotu ādas attīrīšanu no līmes paliekām, izmantot 
salvetes adhezīva noņemšanai, tās šķīdinās līmvielu  

Mudināt pacientu piedalīties, 
palīdz un uzmana, vai pacients 
saprot un spēj iesaistīties

Ūdensnecaurlaidīgs pārklājs 
nodrošinās, lai pacienta gultā 
nenokļūst stomas maisa saturs
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8. Notīrīt stomu un tās apkārtni ar siltu ūdeni. Nelietot 
ziepes

Agresīva tīrīšana var izraisīt asiņošanu

  

9. Novērtēt stomu un ādu ap stomas atveri

Stomai jābūt sārtai, paaugstinātai virs ādas līmeņa un 
mitrai. Ādai ap stomu jābūt tīrai, bez brūcēm, izsitumiem 
vai jebkādiem ādas bojājumiem  

10. Noteikt stomas izmēru ar trafareta palīdzību

11. Novietot izgriezto trafaretu uz maisiņa pamatnes un 
novilkt stomas  atveres aprises 

12. Uzmanīgi izgriezt atveri pamatnē. Atstāt vismaz sešus mm 
starp pamatnes griezuma malu un atloku no visām pusēm

  

13. Pārliecināties, ka izgrieztā atvere precīzi atbilst stomas 
izmēram un formai

  

14. Lai pamatne labāk pieliptu (īpaši, ja āda ap stomu ir 
nelīdzena), uzlikt ādu aizsargājošo pastu uz līpošās daļas 
apkārt atverei

15. Pagaidīt vienu minūti, lai no pastas izgarotu spirts. 
Neizsmērēt pastu 

16. Ādu ap stomu apstrādāt ar salveti aizsargkārtas veido- 
šanai. Tas aizsargās ādu un veicinās maisiņa pielipšanu
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17. Noņemt aizsargpapīru no pamatnes 

18. Pielīmēt pamatni ap stomu 

 

19. Apmēram 30 sekundes piespiest pielīmēto pamatni, lai 
tā labāk pieliptu ādai  

20. Maisiņa pielikšana 
Pirms pievienošanas – atdalīt maisiņa malas, lai tajā 
ieplūstu gaiss

Novietot maisiņa gredzenu virs pamatnes slēdzējgredzena, 
sākot ar lejasdaļu, saspiest tos kopā, virzoties uz augšdaļu

21. Pārbaudīt maisiņu, lai pārliecinātos, ka tas ir labi pie- 
stiprināts. Nepieciešamības gadījumā aizvērt maisiņa  dre- 
nējamo galu 

 

22. Savākt izlietotos piederumus, utilizēt  

23. Veikt roku higiēnu 

24. Dokumentēt procedūru 

23.1. tabula. Darbības divdaļīgās stomas sistēmas maiņai

Tā tiek mazināta iespējamā 
mikroorganismu transmisija
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 Iespējamās komplikācijas stomas aprūpē

• Ādas, gļotādas bojājums, dermatīts

• Stomas retrakcija (iekrišana)

• Prolapss (izkrišana) –  ja vairāk nekā pieci cm, vajadzīga plānveida atkārtota operācija 

• Peristomāla trūce 

• Stomas nekroze 

• Stomas stenoze 

Svarīgi! 

1. Normāli stoma ir sārta, mitra, kā mutes gļotāda. Bālums var liecināt par anēmiju, 
tumša krāsa – par apasiņošanas traucējumiem.  

2. Zarnu stomas tiek veidotas ķirurģiskā ceļā, operācijas laikā. Tādēļ sākumā vērojama 
lokāla tūska, bet stoma savu galīgo formu  iegūst apmēram 6.–8. nedēļā pēc operācijas.   
Pirmajās 24–48 stundās, kamēr nav atjaunojusies zarnu peristaltika,  izdalījumu nav.  

3. Divdaļīgo sistēmu izvēlas tad, ja stomas maiss jāmaina trīs, četras reizes dienā, lai 
mazinātu ādas kairinājumu. 

4. Maisu maiņu iesaka veikt no rīta pirms brokastīm (kad ir mazāk aktīva zarnu darbība) 
vai vakarā pirms naktsmiera. Tomēr šis režīms pacientam ir individuāls.

5. Jācenšas, lai brīvais laukums starp stomas ādas barjeru un stomu nebūtu lielāks par 
1/8 collas. 

Pētījums

 Pēc stomas izveidošanas komplikācijas attīstījās 33,2% pacientu. Biežākās bija ādas 
bojājums ap stomu 48,7%, gļotādas bojājums 18,6% un stomas retrakcija 11,1 procents.64 

64 http://www.o-wm.com/article/multicenter-retrospective-study-evaluate-effect-preoperative-stoma-site-marking- 
stomal-and#sthash.oQf80WKB.dpuf
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23.5. Urostoma

 Urostoma ir atvere vēdera priekšējā sienā, caur kuru izdalās urīns. 

 Urostomas izveides indikācijas

• Urīnpūšļa audzēji

• Neiroloģiska urīnpūšļa disfunkcija

• Iedzimti defekti

 Aprūpes aspekti 

1. Stomas maisa maiņu iesaka veikt pirms brokastīm vai pagaidīt vienu, divas stundas pēc 
šķidruma lietošanas, lai urīns neizdalās uz ādas

2. Stomas maisu  iesaka mainīt,  pacientam atrodoties sēdus vai guļus stāvoklī

3. Stomas maisu iztukšo vairākas reizes dienā, ik pēc 2–4 h vai biežāk, atkarībā no lietotā 
šķidruma daudzuma (kad pilna 1/2 –2/3 maisa) 

4. Pacients var mazgāties ar un bez maisa. Ādas mazgāšanai ap stomu neizmanto eļļainas 
ziepes 

5. Neierobežot fiziskās aktivitātes. Pacients drīkst skriet, slēpot, peldēt (ūdens izturīgs 
stiprinājums, iztukšot stomu pirms iešanas ūdenī, vilkt piemērotu peldkostīmu, bikses)

6. Gatavojoties ceļojumam, pacientam  jāsaplāno nepieciešamais aprūpes līdzekļu daudzums

 Komplikācijas

• Ādas kairinājums

• Asiņošana 

Nodaļā  „Stomas un to aprūpe” lietotie jēdzieni

1. Padube – trauks, kuru novieto zem guloša slimnieka dabisko vajadzību kārtošanai

2. Prolapss – noslīdējums 

3. Retrakcija – vilkšanās atpakaļ, saīsināšanās 



Nodaļā  „Stomas un to aprūpe” izmantotie literatūras avoti

1. Gutman N. Colostomy guide. – 2011, p. 24 

2. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition –  Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & 
Wilkins, 2012, p. 825 

3. Doubleman J. Understanding the types of ostomy surgeries can help you provide better 
patient care// Wound Care Advisor, 2013, vol. 2, number 2, p. 31–36 

4. http://www.stomas.lv 

5. Butler D. Early Postoperative Complications Following Ostomy Surgery: A Review Journal 
of Wound, Ostomy and Continence Nursing October 2009, Volume 36 Number 5, p. 513–519

6. https://opentextbc.ca/clinicalskills/chapter/10-6-ostomies/
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24. TRAHEOSTOMIJA

☑ Latīniski – tracheostomia, tracheotomia
☑ Angliski – tracheostomy
☑ Krieviski – трахеостомия

 Traheostomija veikta jau antīkajā Ēģiptē. Metodes pilnveidošana notika 19. gadsimtā 
Francijā, kad Pierre-Fidèle Bretonneau un  viņa skolnieks Emile Trousseau pēc neveiksmīgiem 
mēģinājumiem glābt difterijas pacientus ar traheostomiju, 1855. gadā tomēr panāca, ka 
izdzīvoja 22% bērnu. 

 Pacients ar traheostomijas cauruli var būt gan bezsamaņā, gan pie samaņas, ar vai 
bez spontānas elpošanas. Pagaidu traheostomu ieliek uz laiku, kamēr pacients atrodas 
stacionārā. Bet ilgstošā vai pastāvīgā traheostoma tiek ievietota uz ilgu laiku vai pat uz 
visu pacienta mūžu. Izmantojot speciālas fenestrētās caurules (ar atveri, kas nodrošina 
normālu gaisa un sekrēta plūsmu)  vai runas vārstu, pacients spēj sarunāties. 

 Traheostomija ir akūta vai plānveida procedūra, kuras  laikā starp pirmo–otro vai  
otro–trešo trahejas gredzenu tiek izveidota atvere un tajā ievietota speciāla caurule, lai 
pacients varētu elpot patstāvīgi vai ar mākslīgās plaušu ventilācijas palīdzību. 

 

24.1. attēls. Traheostomijas caurulīte trahejā65 

 

 Tā ir komplicēta procedūra, kuru var veikt ar atklāto vai perkutāno metodi. Šo izvēli 
nosaka klīniskā situācija, pieejamie resursi un ārsta kvalifikācija. Procedūras sekmīgai 
norisei ir nepieciešama speciālistu komanda, kura pārzina procedūras veikšanas tehniku 
un elpošanas nodrošināšanas metodes.

 Traheostomijas mērķis – nodrošināt elpceļu caurlaidību.

65 http://www.medicalplasticsnews.com/news/medtronic-recalls-tracheostomy-tubes/
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 Traheostomijas indikācijas

• Draudoša vai esoša augšējo elpceļu necaurlaidība – epiglotīts, balsenes tūska (anafilakse, 
ķīmisks vai termisks apdegums), balsenes vai rīkles audzējs

• Sejas, kakla traumas vai sejas un kakla operācijas ar elpceļu caurlaidības traucējumiem

•  Neadekvāts klepus ar nepieciešamību veikt elpceļu sanāciju

• Augsts aspirācijas risks pacientiem ar vājiem vai iztrūkstošiem rīkles un balsenes 
refleksiem – insults, neiromuskulāras slimības (amiotrofā laterālā skleroze, muskuļu 
distrofijas, Gijēna Barē sindroms, botulisms), smagas galvas traumas

• Ilgtermiņa mākslīgās plaušu ventilācijas nodrošināšana intensīvajā terapijā

 Traheostomijas kontrindikācijas

 Absolūtu kontrindikāciju nav. 

 Relatīvās

• Nespēja piekļūt balsenei karcinomas dēļ

• Nekoriģēti recēšanas traucējumi  

 Traheostomijas komplikācijas

 Agrīnās 

• Asiņošana

• Pneimotorakss 

• Traheostomijas caurules nepareiza pozīcija (paratraheāli vai galvenajā bronhā) 

• Traheostomijas caurules  obstrukcija  

 Vēlīnās 

• Traheostomas caurules obstrukcija ar sekrētu vai asinīm 

• Stomas vietas infekcija 

• Infekcija – pneimonija 

• Trahejas izčūlojumi/nekroze 

• Trahejas dilatācija, stenoze 
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24.1. Traheostomijas veikšanas metodes

 Atklātā metode nozīmē, ka ārsts ķirurgs veic  horizontālu vai vertikālu griezienu ādā, 
ar āķu un spaiļu palīdzību paplašina audus, līdz sasniedz traheju un izveido tajā atveri, kurā 
ievieto cauruli. Šo metodi biežāk izvēlas īstenot operāciju zālē, kur iespējama sterilitātes 
nodrošināšana un par pacienta drošību, vitālo funkciju uzturēšanu un nodrošināšanu rū- 
pējas anesteziologs un anestēzijas māsa. 

 Perkutāno metodi medicīnas praksē izmanto kopš 1980. gada. Metodes būtība – 
tiek veikts pavisam neliels grieziens pacienta ādā, bet audi līdz trahejai tiek dilatēti neasā 
veidā. Bronhoskopijas vizuālā kontrolē ar adatu punktē traheju, caur adatu trahejā ievada 
vadītājstiepli, pār kuru ar pieaugoša diametra dilatatoriem vai speciālu spaili paplašina 
audus, lai izveidotos pietiekami plata eja traheostomijas caurules ievadīšanai. Procedūra 
tehniski ir diezgan līdzīga CVK punkcijai, salīdzinājumā ar atklāto metodi mazāk invazīva 
un traumatiska pacientam.

 

24.2. attēls. Perkutānās traheostomijas shēma 

 Pacienta sagatavošana

 Nosacīti pacienta sagatavošanu var iedalīt šādos posmos

1. Informēšana – traheostomijas caurule var radīt diskomfortu gan pacientam, gan 
viņa tuviniekiem, tādēļ rūpīgi jāizskaidro procedūras nepieciešamība, norise, iespējamās 
komplikācijas un ārstēšanas alternatīvas.  Minētais neattiecas uz akūtām situācijām

2. Pacienta ādas sagatavošana – ādai jābūt tīrai, nomazgātai, bez apmatojuma, kuru va- 
jadzības gadījumā likvidē ar ķirurģisko razētāju tieši pirms procedūras 

3. Vitālo rādītāju monitorēšana – TA, pulsu, elpošanu un SpO2 nosaka pirms procedūras 
un monitorē visā tās laikā 
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4. Venozā pieeja – perifērais venozais katetrs, lai varētu ievadīt medikamentus, šķidrumu 

5. Pacienta poza – guļus uz muguras ar atliektu kaklu (hiperekstenzija), balsts zem pleciem

6. Atsāpināšana. Akūtās situācijās drīkst neizmantot. Ārsts var veikt lokālu anestēziju ar 
lidokaīnu vai lidokaīnu un adrenalīnu. Intensīvās terapijas nodaļas pacientiem – lokāla 
anestēzija un i/v sedācija 

24.3. attēls. Perkutānās traheostomijas komplekts 

Nepieciešams
• Maska, cepure, sterils halāts, cimdi
• Ja traheostomu liek ķirurģiskā ceļā, ārstam nepieciešams asistents, kas 
arī darbojas sterilajā laukā

• Pincete
• Sterils materiāls
• Salvetes 10x10 cm – 10 gab.
• Tamponi 15x15 mm – 10 gab.
• Trauciņš
• Dezinfekcijas līdzeklis

• 10 ml šļirce
• Divas adatas
• Lidokaīns

• Fenestrēts autiņš

• Piemērota izmēra traheostomas caurule (Nr. 6,0–9,0)
• 20 ml šļirce (traheostomas caurules manšetes uzpūšanai)
• Sterils materiāls vai gatavs pārsējs

Lietojuma mērķis
Individuālie aizsardzības 
līdzekļi

Ādas dezinfekcija

Anestēzija

Sterilā lauka norobežošana

Manipulācija 

• Skalpelis
• 10 ml šļirce
• Katetrs ar adatu
• Dilatators/dilatatori
• Vadītājstīga ar ievadītāju
• Vadītājstīgas  – dilatācijas knaibles

Perkutānā traheostomija 
(gatavs komplekts)

Var veikt endoskopijas 
kontrolē

Dilatācijas knaibles

Skalpelis

Vadītājstīga

Šļirce
Dilatators
Adata ar katetru
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24.1. tabula. Nepieciešamās darbības un aprīkojums traheostomijas veikšanai 

 

 Spiediena kontrolei traheostomas caurules manšetē izmanto manometru66  

 

24.4. attēls. Manometrs

 

66 http://tracheostomyteam.org/data/uploads/elearning/cuff-management/pic_manometer.htm

• Adatturis
• Diegs ar adatu – zīds Nr. 0
• Skalpelis
• Šķēres
• Pincetes – ķirurģiskā, anatomiskā
• Plakanie āķi (Parabefa) – divi gab.
• Trulzobu āķi (divu vai trīs zobu)  – divi gab.
• Aszobu āķi  (vienzoba) – divi gab.
• Moskīta spailes – divi gab.
• Kohera spaile  – viens gab.
• Peāna spailes – divi gab.
• Trahejas pletējs/ Kiliāna spaile – viens gab. 

• Apgaismojums
• Tvertnes infekciozajam materiālam
• Tvertne asajiem atkritumiem
• Roku dezinfekcijas līdzeklis 
• Sūknis
• Sanācijas katetri mutei, trahejai
• Aprīkojums elpošanas nodrošināšanai  – elpināšanas maiss, MPV aparāts 
• Komplekts intubācijai
• Skābeklis un tā padeves sistēmas
• Manometrs

Ķirurģiskā traheostomija

Citas



Balons manšetes uzpildīšanai

Manšete

Ārējā kanile

Spārni
Konektors Obturators

Iekšējā kanile
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 Pacienta novērošana pēc procedūras 

1. Vitālo rādītāju kontrole pirmās stundas laikā ik pēc 15 min, tad divas stundas ik pēc 30 
min un, ja stāvoklis ir stabils, tad ik pēc divām stundām 

2. Lokālais stomas stāvoklis – vai nav asiņošanas pazīmju 

3. Rtg – traheostomas caurules lokalizācijas noteikšanai 

4. Jābūt gatavam  atbrīvot pacienta elpceļus no sekrēta, nodrošināt elpošanu 

24.2. Traheostomijas caurules uzbūve

 Traheostomijas caurule ir mākslīgais elpceļš, kas ievietots trahejā. Ir pieejamas dažādu 
materiālu, izmēru un uzbūves traheostomijas caurules.

• Manšete ir paredzēta, lai tajā ievadītu noteiktu daudzumu gaisa un tādā veidā caurule 
tiktu fiksēta trahejā. Spiedienu mēra ar manometru. Pārāk mazs spiediens radīs aspirācijas 
un dislokācijas risku, pārāk liels – trahejas audu apasiņošanas traucējumus.  Norma 20–30 cm 
H20 stabiņa

• Gaisu manšetē ievada caur balonu manšetes uzpildīšanai 

• Spārni paredzēti, lai traheostomijas cauruli ar lentes vai speciāla stiprinājuma palīdzību 
varētu fiksēt pacientam ap kaklu

• Konektors ir paredzēts, lai cauruli varētu savienot ar  aprīkojumu elpošanas nodro- 
šināšanai (elpināšanas maiss, MPV aparāts, pievienota skābekļa padeves sistēma) 

• Traheostomijas caurules var būt tikai ar vienu kanili (ārējo)  vai ar ārējo un iekšējo kanili. 
Ja traheostomijas caurulei ir iekšējā kanile, to iespējams izņemt un iztīrīt

• Obturators palīdz vieglāk ievadīt traheostomu trahejā 

• Pirms procedūras nepieciešams sagatavot vairāku izmēru caurules  

• Pieaugušajiem izmanto 5.–9. izmēru, tas ir norādīts vai nu uz spārniem, vai balona man- 
šetes uzpildīšanai

24.5. attēls. Traheostomijas caurules sastāvdaļas 
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 Informācija ar mazu klīnisko nozīmi studentiem – ražotājs norāda caurules iekšējo 
izmēru (angliski I. D.) mm, ārējo izmēru (O. D.) mm un garumu milimetros. Piemēram, 
astotā izmēra caurulei I. D. 7,6 mm, O. D. 12,2 mm, garums 81 milimetrs.

24.6. attēls. Traheostomijas caurules izmērs un veids 

 

Vēl nedaudz par traheostomijas caurulēm 

 Traheostomijas cauruļu veidi

• Ar manšeti – fiksē cauruli, mazina aspirācijas risku 

• Bez manšetes (akūtās situācijās neizmanto) 

• Fenestrēta – ar atveri kanilē, kas nodrošina normālu gaisa un sekrēta plūsmu elpceļos, 
ļauj pacientam sarunāties 

• Armēta –  iestrādāta speciāla stieple, kas ļauj saglabāt  caurules formu

• Ar kanālu sekrēta sanācijai zem balss saitēm – ir atvere, caur kuru iespējams sanēt sekrētu, 
kas sakrājies virs manšetes

   

24.7.  attēls. Traheostomijas caurules spārnu formas un ierīce fiksācijai 

Ar manšeti, 
caurules izmērs uz manšetes balona

Fenestrēta ar manšeti

Bez manšetes, 
caurules izmērs uz spārniem



Nodaļā  „Traheostomija” lietotie jēdzieni 

1. Distrofija –  hroniski audu vai šūnu barošanās traucējumi 

2. Fenestrācija – atvere kādā struktūrā 

3. Obstrukcija – aizsprostojums 

4. Obturācija – aizsprostojums 

5. Paratraheāli – blakus trahejai 

6. Perkutāns – caur ādu 

Nodaļā „Traheostomija” izmantotās literatūras avoti

1. Lindman J. Tracheostomy – 2015, medscape.org 

2. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition- Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & Wilkins, 
2012, p. 825 

3. Durbin C. Techniques for Performing Tracheostomy.// [Respir Care 2005;50(4): 488–496

4. Roberts J. Roberts & Hedgs Clinical procedures in emergency medicine, Elsevier,  2010

5. Opinel A, Gachelin G (2010). French 19th century contributions to the development of 
treatments for diphtheria. JLL Bulletin: Commentaries on the history of treatment evaluation 

6. Tracheostomy Care Guidelines: St.Jame’s Hospital Nursing – 2013, p. 58

7. Grossbach I., Stranberg S., Chlan L. Promoting Effective Communication for Patients 
Receiving Mechanical Ventilation.// Critical Care Nurse vol. 31, Nr. 3, 2011, p. 46–61 

8. Cho YJ. Percutaneous Dilatational Tracheostomy//Tuberc Respir Dis. 2012 Mar;72(3): 261–274

9. http://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4046/trd.2012.72.3.261&vmode=PUBREADER

10. http://lifeinthefastlane.com/ccc/tracheostomy-insertion-techniques/
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25. LABORATORISKI IZMEKLĒJAMO BIOLOĢISKO 
MATERIĀLU SAVĀKŠANA

 Izmeklējumu rezultātus ietekmē dažādi faktori – faktiskā nosakāmā komponenta 
klātbūtne, koncentrācija vai aktivitāte izmeklējamajā bioloģiskajā materiālā, pirms ana- 
lītiskās fāzes faktori, kas saistīti ar izmeklējamā materiāla paņemšanu, uzglabāšanu un 
nogādāšanu laboratorijā.

 Laboratoriskajai izmeklēšanai tiek vākti visi ķermeņa bioloģiskie šķidrumi, kā 
asins paraugi, urīns, fēces, krēpas, sperma u.c. Šie bioloģiskie materiāli tiek savākti, gan 
izmantojot invazīvas procedūras, piemēram, vēnas punkciju vai urīnpūšļa katetrizāciju, 
gan izmantojot eksprestestu palīdzību, piemēram, tests uz slēptajām asinīm fēcēs vai 
uztriepe no žāvas A grupas β hemolītiskā streptokoka eksprestests, ko ambulatori veic 
ģimenes ārstu praksēs.

 Obligātais un nemainīgais, savācot testēšanas materiālu

1. Ārsta ordinācijas un laboratorisko izmeklējumu pieprasījums/nosūtījums 

2. Nepieciešamā aprīkojuma sagatavošana un pārbaude 

3. Pacienta identifikācija

4. Procedūras norises izskaidrošana un pacienta novērtēšana, sagatavošana 

5. Roku higiēna, cimdu lietošana

6. Bioloģiskā materiāla savākšanas process

7. Materiāla marķēšana un nosūtīšana uz laboratoriju

8. Izlietotā aprīkojuma utilizēšana

9. Ja nepieciešams, procedūras dokumentēšana 

10. Ja nepieciešams, rezultātu paziņošana ārstam, piemēram, nosakot glikozes līmeni asinīs

11. Pacienta izglītošana – ja materiālu savāks pats pacients – vai nepieciešama speciāla 
sagatavošanās 

 Vēlamais rezultāts – pareizajam pacientam ir savākts pareizais izmeklējamais mate- 
riāls, tas ir marķēts atbilstoši laboratorijas prasībām un savlaikus nogādāts laboratorijā vai 
pareizi uzglabāts līdz nogādāšanai laboratorijā 
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Svarīgi!

1. Izmeklējamo materiālu vāc tīros vai sterilos laboratorijas traukos, sterilās transporta 
barotnēs 

2. Traukiem jābūt ar cieši aizskrūvētiem vākiem 

3. Izmeklējamais materiāls nedrīkst nokļūt uz trauka ārpuses 

4. Lai novērstu vides kontaminācijas risku – paraugus transportē, pārvieto speciālos šim 
nolūkam paredzētos un marķētos konteineros 

25.1. Glikozes līmeņa noteikšana ar glikometru

 Glikozes līmeņa noteikšana iespējama plazmā un kapilārajās asinīs. Tas ir svarīgs 
izmeklējums pacientiem ar cukura diabētu, gan diagnosticējot saslimšanu, gan lietojot 
insulīna terapiju. Visbiežāk tiek kontrolēta glikēmija pirms ēšanas un divas stundas pēc 
ēšanas. Tāpat svarīgi ir noteikt glikozes līmeni pacientiem ar enterālo un parenterālo 
barošanu, krampjiem, aknu slimībām, pankreatītu, sepsi, saindēšanos ar alkoholu/medi- 
kamentiem, nezināma iemesla bezsamaņas gadījumā. 

 Mērķis – noteikt glikozes līmeni asinīs. 

 Visbiežāk glikometru izmanto palātā pie pacienta gultas, mājas aprūpē, ģimenes 
ārsta praksē, NMP etapā – situācijās, kad jānosaka glikozes līmenis, lai lemtu par tālāku 
rīcību. Piemēram, uz ielas atrasts apmēram 50 gadus vecs vīrietis bezsamaņā, anamnēzes 
dati nav zināmi.  Nosakot glikozes līmeni asinīs, kā bezsamaņas iemeslu iespējams vai nu 
izslēgt vai apstiprināt hipoglikēmiju. 

 Indikācijas

• Cukura diabēts (CD)

• Neskaidras etioloģijas koma (iespējamais iemesls – hipoglikēmija) 

• Hipoglikēmija (lai kontrolētu terapijas efektivitāti) 

• Hiperglikēmija (lai kontrolētu terapijas efektivitāti)
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 Kontrindikācijas – absolūto nav 

 Klīniskās situācijas, kad labāk ir ņemt venozās asinis, jo rezultāti kapilārajās asinīs var 
būt neprecīzi

• I/v askorbīnskābes ievade 

• Hematokrīts virs 55%, ja glikozes līmenis ir virs 11 mmol/l

• Hiperlipidēmija – holesterīna līmenis ir virs 13 mmol/l (rezultāts būs nepatiesi augsts)

• Preeklampsija 

• Smaga dehidratācija un perifērās asinsrites traucējumi – šoks, hipotensija, diabētiskā 
ketoacidoze 

 Nepieciešams

• Roku dezinfekcijas līdzeklis

• Cimdi

• Glikometrs

• Vienreiz lietojama lancete vai autolancete ar maināmām adatām (izmantojama tikai 
individuāli - vienam pacientam, katru reizi jāņem jauna adata!)

25.1. attēls. Glikometra sastāvdaļas

  

 

25.2. attēls. Autolancete un vienreiz lietojama lancete  

Teststrēmeles atvere

Displejs

Taustiņi
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• Teststrēmeles

• Sterils materiāls

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• Konteiners asajiem priekšmetiem

• Konteiners kontaminētajiem atkritumiem 

 

25.3. attēls. Teststrēmeles 

 Darbība

1. Izlasīt ārsta ordinācijas 

2. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu – glikometru, lanceti  

3. Identificēt pacientu 

4. Izskaidrot pacientam procedūras nepieciešamību un norisi

5. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

6. Izvēlēties punkcijas vietu un dezinficēt to, pagaidīt, kamēr dezinfekcijas līdzeklis nožūst

7. Ieslēgt glikometra monitoru, ieliekot teststrēmeli aparātā un salīdzinot kodus uz 
displeja un testsrēmeļu kārbiņas vai sekojot glikometra lietošanas instrukcijai 

8. Ar lanceti iedurt pirkstgalā  un  to maigi masēt virzienā uz punkcijas vietu, līdz parādās 
asins piliens 

9. Uz teststrēmeles uzlikt asins pilienu (vai nu izņemot teststrēmeli no glikometra un 
piespiežot pacienta pirkstam, vai pieliekot pacienta pirkstu pie teststrēmeles glikometrā)

10. Teststrēmeli ievietot glikometrā, ja tā tika izņemta

11. Nolasīt iegūto rezultātu

12. Izņemt teststrēmeli  no glikometra un utilizēt

13. Iedot pacientam  sausu sterilo materiālu, ko piespiest pie punkcijas vietas

14. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

15. Dezinficēt glikometru, pat ja nav acīmredzama piesārņojuma ar bioloģisko materiālu 

16. Dokumentēt procedūras rezultātus un vajadzības gadījumā ziņot ārstam 
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Svarīgi! 

1. Normāls cukura līmenis ir no 3,3  līdz 6,0  mmol/l  tukšā dūšā, pacientiem ar CD 6,1–6,9 
mmol/l 

2. Hipoglikēmijas (glikozes līmenis plazmā < 3,0 mmol/l vai 60 mg/dl) gadījumā steidzami 
jāsniedz palīdzība –  ja pacients ir pie samaņas, dod vienkāršos ogļhidrātus per os, ja 
bezsamaņā – i/v

3. Precīzāki mērījumi tiek iegūti laboratorijā, tomēr portatīvā glikometra izmantošana 
ļauj ātri novērtēt pacienta stāvokli un konstatēt būtiskas glikēmijas izmaiņas, kā arī veikt 
paškontroli mājas apstākļos

4. Ja pacientam ir traucēta mikrocirkulācija rokās, tad pirms procedūras uz 10 min var 
uzlikt siltu kompresi, lai veicinātu asinsriti

5. Mohoney et. al. pētījumā par dezinfekcijas līdzekļa ietekmi uz glikozes līmeņa 
noteikšanu konstatēja, ka alkoholu saturoša līdzekļa lietošana rezultātus neietekmē

6. Mēraparāts pēc katras lietošanas reizes ir jādezinficē, ievērojot ražotāja instrukciju

7. Lai uzlabotu pacienta komfortu un mazinātu sāpes, kas saistītas ar lancetes izmantošanu:

a) rokām jābūt tīrām un sausām;

b) punkcija jāveic pirksta sānu daļā, nevis spilventiņā;

c) jāizvēlas pēc iespējas mazāks  adatas ievades dziļums

8. Izglīto pacientu par to, kā ikdienā rūpēties par roku ādu, lai tajā būtu laba asinsrite 

9. Dažu modeļu glikometriem katrai teststrēmeļu kārbai ir savs koda čips, kas jāievieto 
mēraparātā, atverot jaunu iepakojumu. Ieslēdzot glikometru, displejā redzamajam koda 
numuram ir jāsaskan ar uzrakstu uz teststrēmeļu kārbas etiķetes 

10. Ir pieejami dažādi mēraparātu veidi, tādēļ pirms procedūras jāizlasa glikometra lieto- 
šanas instrukcija

Interesanti

 Glikozes līmeni asinīs var noteikt arī neinvazīvā ceļā 

 

25.4. attēls. Neinvazīvais glikometrs 
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Cita informācija

 Glikozes mērījuma precizitāti ietekmē šādas faktoru grupas

• Teststrēmeles – lai nodrošinātu mērījumu precizitāti, teststrēmeles jāglabā, ievērojot 
ražotāja instrukciju, nepakļaujot tās mitruma, augstas vai zemas temperatūras ietekmei. 
Iepakojums uzreiz pēc teststrēmeles paņemšanas cieši jāaizver. 

• Fizikālie – temperatūra. Aukstuma ietekmē samazinās asins plūsma ādā. 

• Pacienta – nepareiza roku higiēna, procedūras izpildes tehnika, augsts triglicerīdu līme- 
nis (triglicerīdi aizņem tilpumu un samazina glikozes daudzumu kapilāros),  hematokrīta 
līmenis. 

• Farmakoloģiskie – šķīdums peritoneālajai dialīzei, askorbīnskābe, paracetamols, L–dopa 
(Ginsberg, Dougherty).

25.2. Venozo asins paraugu ņemšana 

 Mērķis – iegūt venozo asiņu paraugu izmeklējuma veikšanai. 

 Indikācijas

• Veselības stāvokļa pārbaude

• Saslimšanu diagnostika  un terapijas efektivitātes kontrole 

 Kontrindikācijas – absolūto nav 

 Pacients atsakās no izmeklējuma un parauga ņemšanas procedūras 

 Nepieciešams

• Laboratorisko izmeklējumu pieprasījums/nosūtījums

• Stobriņi – ar pareizas krāsas  koda marķējumu 

• Adata ar aizsargapvalku

• Adatas turētājs Vacutainer 
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• Cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Žņaugs

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis 

• Sterils materiāls 

• Marķieris 

• Konteiners  bīstamajiem asajiem atkritumiem

• Konteiners bīstamajiem atkritumiem 

• Leikoplasts vai gatavs pārsējs 

• Optimāli – stobriņu turētājs 

• Autiņš, ko paklāt zem pacienta rokas

• Rezerves adatas, pārsējs, ja vēnas punkcijas neizdodas 

• Tvertne materiāla transportēšanai uz laboratoriju 

 Praksē izmanto BD Vacutainer (Becton Dickinson) vai S Monovette sistēmu

Nosaukums Attēls

BD Vacutainer (Becton 
Dickinson)   

Izmantojot Vacutainer 
sistēmu, nepieciešams  
adapteris un viens no 
adatu veidiem
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25.1. tabula. Venozo asins paraugu ņemšanai izmantojamās sistēmas

Piemērota izmēra  adata 
ar divpusēju membrānu, 
kas pārtrauc asins 
plūsmu, mainot stobriņu

Luer tipa adapteris, ko 
izmanto, lai paņemtu 
asinis no  venozā katetra

Tauriņadata, ja ir 
paredzama grūta vēnas 
punkcija   

S Monovette sistēma

S Monovette sistēmas 
adatas 
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 Aprīkojuma sagatavošana darbam

 Noņem adatas vai adaptera aizsargapvalku no ar membrānu aizsargātās adatas (gaišā 
krāsā) un nostiprina adatas turētājā,  noņem aizsargapvalku no adatas, veic vēnas punkciju 
un ar membrānu aizsargāto adatu caurdur stobriņa korķi.  Kad stobriņš piepildījies līdz 
atzīmei, pievieno nākamo stobriņu, bet piepildīto stobriņu 8–10 reizes sasvārsta, lai 
sajauktu reaģentu ar asinīm.

 Monovette – pirms asins ņemšanas atvelk virzuļa kātu, līdz tas fiksējas. Monovetei 
pievieno adatu un, kad veikta vēnas punkcija, stobriņu pagriež pulksteņa rādītāju kustības 
virzienā.  Kad asins plūsma beigusies, stobriņu pagriež pretēji pulksteņa rādītāju kustības 
virzienam, atvienojot no adatas.

   

25.5. attēls. Asins parauga ņemšana ar Monovette

 Darbība 

1. Sagatavot aprīkojumu – adatu ielikt adapterī, pārbaudīt stobriņu derīguma termiņu un 
atbilstību nozīmējumam 

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Pozicionēt pacientu – nolikt roku, lai ērti punktēt vēnu, zem rokas paklāt autiņu, lai 
novērstu vides kontamināciju ar asinīm 

4. Uzlikt žņaugu apmēram 10 cm virs plānotās punkcijas vietas, izvēlēties punkcijai 
piemērotu vēnu

5. Dezinficēt pacienta ādu 

6. Noņemt adatas aizsarguzgali un ar nedominanto roku viegli fiksēt pacienta ādu un 
vēnu, ar dominanto roku veikt dūrienu 

7. Pievienot adatai stobriņu, ļaujot pildīties. Atlaist žņaugu

8. Ja nepieciešams, mainīt stobriņu.  Kamēr viens pildās, sasvārstīt jau uzpildīto 

9. Kad paņemts nepieciešamais materiāls,  izņemt adatu no vēnas

10. Punkcijas vietai piespiest tamponu un pieturēt 3–5 min, līdz sasniegta hemostāze

11. Uzlikt pārsēju 

12. Marķēt stobriņu
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Svarīgi! 

• Vispirms izņemt stobriņu no adaptera un tikai tad izvilkt adatu no vēnas 
• Stobriņu marķēt pacienta klātbūtnē, lai novērstu kļūdas 
• Pēc pacienta ādas dezinfekcijas nepieskarties punkcijas vietai, lai novērstu kontamināciju 
• Visbiežāk analīzes ņem no elkoņa locītavas vēnām 
• Vislabāk asins paraugus ņemt, ja pacients ir tukšā dūšā – no rīta vai 12 stundas pēc ēšanas 
• Pacientu var pozicionēt guļus vai sēdus,  20–30 minūtes pirms asins paraugu ņemšanas 
jābūt minimālai fiziskai aktivitātei 
• Ja pacients ir ilgstoši stāvējis, rodas hemokoncentrācija, kas ietekmē testējamo para- 
metru lielumu (palielina)
• Kategoriski aizliegta asins ņemšana no vēnas, kurā tiek ievadītas zāles vai šķīdumi. Ja 
nepieciešams ņemt paraugu, izmanto pacienta otru roku
• Ja pacients saņem infūziju terapiju, tad  asins paraugu ņemšana tiek ieteikta

a) vienu stundu pēc ogļhidrātu, elektrolītu, aminoskābju un olbaltumvielu hidro- 
lizātu ievades pārtraukšanas;
b) astoņas stundas pēc tauku emulsijas ievades pārtraukšanas 

• Lai novērstu asins pretplūsmu un pacienta asinīs nenonāktu piedevas no stobriņa,
a) pacienta roka jātur  virzienā uz leju; 
b) stobriņš jātur ar korķi/aizbāzni uz augšu; 
c) tiklīdz sāk plūst asinis, jāatbrīvo žņaugs

25.2. tabula. Obligātā asins paraugu ņemšanas secība (NCCLS  H3–A5 standarts) 

Izmeklējums/piemēri

Asins uzsējumi

Koaguloģija, APTL, INR, Fibrinogēns, D-Dimēri

Klīniskā ķīmija (bioķīmija), imūnķīmija, imūnhematoloģija, 

urea, kreatinīns, bilirubīns, holesterīns ar 
frakcijām, lipāze, ALAT, ASAT, CRP, K, Rh faktors, 
saderību testi, hormonu izmeklējumi

Dzelzs, progesterons, vitamīns B12

Troponīns T

Hematoloģija, asins aina, EGĀ, HbA1C

Glikoze, laktāts

Vakutainera 
korķa krāsa

Monovetes 
korķa krāsa

Piedeva

BacT/ Alert Barotne
Barotne 
baktēriju, sēņu 
audzēšanai

Zils (vienmēr kā 
otrais)

Zaļš Na citrāts

Sarkans

Dzeltens

Zaļš

Violets

Pelēks

Balts

Oranžs

Sarkans

Dzeltens

Bez piedevas

Serumu 
atdalošs gels

Heparīns

EDTA

Na fluorīds
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Cita informācija 

25.3. tabula. Iespējamās problēmas vēnas punkcijas laikā un to risinājumi 

25.3. Asins uzsējumi

 Ikdienā šo izmeklējumu mēdz dēvēt arī par „asinis uz sterilitāti”, „bakterioloģija”, ar to 
saprotot  sterilu materiāla paņemšanu, kas laboratorijā tiks audzēts speciālās barotnēs, lai 
atrastu infekcijas ierosinātāju. 

 Mērķis – paņemt venozo asiņu paraugu, lai noteiktu bakterēmiju un mikroorga-
nismu jutību pret antibakteriālo terapiju. 

 Indikācijas

• Sepse vai aizdomas par sepsi 

• Drudzis 

• Sistēmiskas infekcijas pazīmes 

Cēlonis un tā izpausmes Risinājums

• Nevar veikt vēnas punkciju

• Stobriņā ieplūst daži pilieni asiņu un tad plūsma 
pazūd – adatas gals piespiedies pie vēnas sieniņas

• Adata vairs neatrodas vēnā

• Stobriņš nepildās līdz vajadzīgajam tilpumam:

a) vēnas kolapss (sākumā asinis pildās lēni, 
tad pārstāj);

b) stobriņā iekļuvis gaiss (adata un stobriņš 
atradās ārpus vēnas)

• Netaupīt laiku „labākās” vēnas meklēšanai

• Aicināt palīgā kolēģi 

• Lūgt padomu ārstam 

• Noņemt stobriņu, mainīt adatas stāvokli 

• Veikt atkārtotu vēnas punkciju 

• Noņemt stobriņu, pagaidīt, līdz vēna piepildās, un 
atkal pievienot stobriņu 

• Novērtēt, vai analīzes veikšanai būs pietiekami 
materiāla, ja ne – ņemt trūkstošo materiālu jaunā 
stobriņā 
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 Nepieciešams 

• Nosūtījums uz izmeklējumu 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Nesterili  vai sterili cimdi (grūti punktējamām vēnām) 

• Žņaugs 

• Ādas dezinfekcijas līdzeklis/līdzekļi:

a) 70%  alkoholu un hlorheksidīnu saturošs  līdzeklis;

b) 70% alkohola šķīdums;

c) 70% alkohola šķīdums un joda šķīdums 

• 20 ml šļirce  ar adatu vai tauriņadata ar adapteri x divi 

• Pārsējs 

• Marķieris 

• Konteiners  bīstamajiem asajiem atkritumiem

• Konteiners bīstamajiem atkritumiem 

• Optimāli – tvertne materiāla transportēšanai uz laboratoriju 

• Divas  barotnes – parasti aerobā un anaerobā (Bact/Alert). Sepses gadījumā pacientam 
ņem divus komplektus (četras barotnes) no dažādām lokalizācijas vietām (labā un kreisā 
roka, centrālais venozais katetrs) 

Piemērs

 1. gadījums – pacientam X

a) no labās rokas  paņemti 20 ml asiņu un iepildīti 10 ml aerobajā un 10 ml 
anaerobajā barotnē; 

b) no kreisās rokas paņemti 20 ml asiņu un iepildīti 10 ml aerobajā un 10 ml 
anaerobajā barotnē; 

c) kopumā ir četras barotnes no divām lokalizācijas vietām 

 2. gadījums – pacientam Y 

a) no labās rokas  paņemti 20 ml asiņu un iepildīti 10 ml aerobajā un  10 ml 
anaerobajā barotnē; 

b) no CVK paņemti 20 ml asiņu un iepildīti 10 ml aerobajā un 10 ml anaerobajā 
barotnē; 

c) kopumā ir četras barotnes no divām lokalizācijas vietām 
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25.6. attēls. Barotnes asins uzsējumiem

 Barotņu sagatavošana
• Pārbauda derīgumu – datumu, vizuālo izskatu

• Ja pudelē nav marķējuma, atzīmē 10 ml līmeni (pieaugušajiem)

• Noņem aizsargvāciņu un dezinficē pudeles korķīti ar etilspirtu vai jodu 60 sekundes

 Darbība 
1. Izlasīt nosūtījumu

2. Sagatavot un pārbaudīt aprīkojumu

3. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

4. Identificēt pacientu

5. Informēt par procedūras mērķi un norisi 

6. Izvēlēties punkcijai piemērotu vēnu 

7. Uzlikt žņaugu

8. Dezinficēt punkcijas vietu  60 sekundes ar 70% spirta šķīdumu vai  30 sekundes ar  
spirta šķīdumu + 30 sek ar joda šķīdumu, pagaidīt, kamēr līdzekļi nožūst

9. Punktēt vēnu:

a) ar  adatu un šļirci paņemt 20 ml asiņu;

b) ar tauriņadatu un adapteri – vispirms uzpildīt aerobo, tad anaerobo barotni 

10. Noņemt žņaugu

11. Izņemt adatu no vēnas un uzlikt sterilu pārsēju 

12. Ja asinis tika ņemtas ar adatu un šļirci – anaerobajā barotnē ievadīt 10 ml asiņu, pēc 
tam aerobajā

13. Utilizēt aprīkojumu, cimdus

14. Veikt roku higiēnu

15. Dokumentēt procedūru – kad paņemts bioloģiskais materiāls 

16. Uz barotnes norādīt pacienta datus, ķermeņa temperatūru un precīzu analīzes pa- 
ņemšanas laiku (jo iespējams, ka vienā dienā tiks veikti vairāki izmeklējumi), kā arī vietu, 
no kuras ņemta analīze, piemēram, kreisā roka 
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Svarīgi! 

• Pareizi sagatavot pacienta ādu, lai barotnē neizaugtu ādas mikroflora un netiktu nozī- 
mēta nepareiza terapija:  

1) punkcijas vietu iesaka dezinficēt 60 sekundes ar 70% spirta šķīdumu, 

2) ar spirta–hlorheksidīna šķīdumu, 

3) ar spirta un joda šķīdumu. Pēc ādas nožūšanas vēnu nedrīkst palpēt, ja vien nav 
uzvilkti sterilie cimdi. 

• Viltus pozitīvs rezultāts var būt, ja nav pareizi veikta pacienta ādas dezinfekcija, sagata- 
votas barotnes vai, veicot vēnas punkciju, netiek ievērota aseptika. 

• Parasti asinis ņem pirms antibakteriālās terapijas uzsākšanas vai, ja terapija jau ir sākta, 
īsi pirms nākamās medikamenta devas ievades. 

• Ja nav iespējams materiālu tūlīt nosūtīt uz laboratoriju, pudeles var uzglabāt +15–30° C 
līdz 48 stundām. 

 Komplikācijas

• Hematoma 

25.4. Asinis alkohola noteikšanai 

 Mērķis – noteikt alkohola koncentrāciju asinīs. 

 Indikācijas

• Smaga politrauma – ceļu satiksmes negadījums 

• Alkohola toksiska ietekme 

• Saindēšanās ar metanolu, etilēnglikolu – šajā gadījumā kā antidots tiek izmantots 
etanols, un ir svarīgi nodrošināt asinīs noteiktu  tā koncentrāciju 
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Svarīgi! 

• Ārsts raksta speciālu nosūtījumu

• Punkcijas vietu apstrādā ar alkoholu nesaturošu dezinfekcijas līdzekli, piemēram, 2% 
hlorheksidīnu 

• Asinis ņem Vacutainer stobriņā saskaņā ar lokālās laboratorijas norādēm (varianti zils, 
zaļš, sarkans korķis) 

• Svarīgi norādīt asins ņemšanas laiku 

25.5. Asinis imūnhematoloģiskajiem izmeklējumiem 

 Pacienta speciāla sagatavošana nav nepieciešama. Imūnhematoloģiskos izmeklē- 
jumus veic, lai noteiktu asins grupu ABO sistēmā,  Rh piederību, Rh fenotipu, recipienta–
donora saderību, tātad situācijās, kad pacientam tiek plānota ķirurģiska manipulācija ar  
potenciālu asins zudumu vai ja kāda iemesla dēļ rodas asins zudums. 

 Piemēram:

a) gatavojot pacientu gūžas locītavas endoprotezēšanai;

b) pacientam ar gremošanas trakta asiņošanu;

c) pacientam ar anēmiju, ja nepieciešama asins komponentu transfūzija 

 

 Asinis imūnhematoloģiskajiem izmeklējumiem ņem vai nu stobriņā bez antiko- 
agulanta, vai ar EDTA, sekojot lokālās laboratorijas norādēm. 

 Parauga marķējums

1. Pacienta vārds, uzvārds

2. Asins noņemšanas datums, laiks

3. Dzimšanas dati 

4. Asins grupa (O, A, B, AB)
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 25.6. Asins grupas noteikšana ABO sistēmā 

 Mērķis – noteikt pacienta asins grupu ABO sistēmā ar plaknes jeb pilienu metodi. 

 

 Izmeklējamais materiāls

• kapilārās vai venozās asinis, iegūtas tieši pirms izmeklējuma 

 Nepieciešams 

• Nesterili cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Monoklonālie reaģenti primārai asins grupas noteikšanai Anti A, Anti B (uzglabā +2 līdz 
+8º C)

• Balta vienreiz lietojama plate

• Irbulīši  

• Marķieris 

• Konteiners kontaminētajiem atkritumiem 

 Darbība 

1. Marķēt plati – pacienta vārds, uzvārds un reaģenta nosaukums Anti A, Anti B

2. Platē, atbilstoši marķējumam, iepilināt lielu pilienu reaģenta

3. Blakus katram reaģenta pilienam uzpilināt nelielu pilienu asiņu  (kapilārās vai venozās)

4. Ar irbulīti samaisīt komponentus, veidojot apmēram apli divu cm diametrā, vienu min 
paleti viegli šūpot, rezultātu novērtēt pēc trīs minūtēm

Svarīgi! 

• Testu veic istabas temperatūrā 

• Ar katru irbulīša galu samaisa komponentus tikai vienā no plates iedobēm (viens gals 
anti A+ eritrocīti, otrs gals anti B+ eritrocīti) 

• Aglutinācija visbiežāk notiek pirmajās sekundēs, tomēr iespējama arī vēlāka reakcija

• Rezultātu novērtē un dokumentē ārsts! 

• Rezultātu novērtēšana
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25.7. attēls. Asins grupas noteikšana ABO sistēmā  

+  pozitīvs rezultāts (aglutinācija, piliens atkrāsojas) 

-  negatīvs rezultāts (nav aglutinācijas, piliens vienmērīgi sārtā krāsā) 

25.4. tabula. Rezultātu novērtēšana

Cita informācija

• Imūnhematoloģija ir mācība par cilvēka eritrocitārajiem antigēniem un antivielām. 

• K. Landšteineram 1930. gadā piešķirta Nobela prēmija par ABO asinsgrupu sistēmas 
atklāšanu. 

Asins grupa Anti A Anti B
O - -

A + -

B - +

AB + +

Nosaukums Attēls

Plate ar 
monoklonālajiem 
reaģentiem

O asins grupa
aglutinācija nav redzama, 
pilieni vienmērīgi sārtā 
krāsā

A grupa
aglutinācija  pilienā ar 
monoklonālo reaģentu 
Anti A

B grupa
aglutinācija  pilienā ar 
monoklonālo reaģentu 
Anti B

AB grupa
aglutinācija abos pilienos

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b
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25.7. Krēpu savākšana analīzēm

 Krēpas ir patoloģisks traheobronhiāls sekrēts, kas izdalās klepojot. 

 Mērķis – krēpu parauga savākšana analīzēm.

25.5. tabula. Krēpu savākšana analīzēm

 Indikācijas – plaušu saslimšanas – pneimonija, bronhīts, tuberkuloze 

 Nepieciešams
• Nosūtījums laboratorijai 

• Trauciņš analīzēm ar cieši noslēdzamu vāku – tīrs, sauss. Mikrobioloģiskajiem izmeklē-
jumiem – sterils 

• Marķējums analīzei 

• Ūdens mutes skalošanai 

• Salvetes 

• Šālīte 

 Materiālu vāc ārstniecības persona vai pacients pats

 Ja materiālu savāc ārstniecības persona, nepieciešams
• Cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Maska

• Brilles 

• Soma analīžu transportēšanai 

savāc pirmo rīta porciju sausā, 
tīrā, noslēdzamā trauciņā

vāc diennakts krēpas, uzglabā 
ledusskapī

nepieciešamas svaigas pirmās 
rīta porcijas krēpas, vāc sausā, 

sterilā trauciņā 

Krēpu analīzes

klīniskā uz tuberkulozi mikrobioloģiskā un 
citoloģiskā
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 Ja materiāls tiks savākts, veicot trahejas sanāciju 

• Ārstniecības personai – maska, brilles, sterili cimdi, roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Sūknis 

• Aprīkojums skābekļa terapijai 

• Analīzei – sterils trauciņš (Lukens trap)

• Sanācijai – 12–14 Fr sterils katetrs, ūdenī šķīstošs lubrikants, sterils Sol. 0,9% NaCl 

• Vai komplekts krēpu savākšanai 

• Tvertne kontaminētajiem atkritumiem

   

25.8. attēls. Trauciņš krēpu analīzei, izmantojot trahejas sanāciju 

 Darbība

1. Izlasīt ārsta nosūtījumu laboratorijai 

2. Sagatavot, pārbaudīt aprīkojumu

3. Veikt roku higiēnu

4. Identificēt pacientu

5. Izskaidrot procedūras mērķi un norisi. Vislabāk savākt pirmo krēpu porciju no rīta, tukšā 
dūšā, bez piejaukumiem (siekalas, deguna sekrēts, ēdiens)

6. Lūgt pacientu apsēsties uz krēsla vai gultas malas; ja tas nav iespējams, nodrošināt 
Faulera pozu

7. Veikt roku higiēnu, uzvilkt masku, sejas aizsargu, cimdus

8. Ja nepieciešams, nodrošināt pacientam terapiju ar nebulaizeru, krūšu perkusiju, 
posturālo drenāžu

9. Lūgt izskalot muti ar ūdeni, lai mazinātu krēpu kontamināciju. Nevajadzētu lietot mutes 
skalojamos līdzekļus vai zobu pastu, jo tad krēpās esošie organismi var zaudēt savu 
mobilitāti 

10. Tad lūgt  ieelpot un  paklepot,  krēpas izspļaut traukā. Pacients nedrīkst pieskarties 
trauka iekšpusei. Ja iespējams, savāc 15 ml krēpu

11. Aizvērt trauciņu; ja nepieciešams, to no ārpuses notīrīt
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12. Novilkt cimdus, dezinficēt rokas

13. Marķēt konteineru

14. Nosūtīt uz laboratoriju – pirms tam pārliecināties, ka tās ir krēpas, nevis siekalas! 

15. Palīdzēt pacientam veikt mutes dobuma higiēnu

16. Veikt roku higiēnu

17. Dokumentēt procedūru 

 Komplikācijas – pacientiem ar kardiālām slimībām var būt aritmija saistībā ar klepu

Svarīgi!

• Mikrobioloģijai un citoloģijai krēpas laboratorijā jānogādā vienas, divu stundu laikā, 
klīniskajai izmeklēšanai var uzglabāt temperatūrā + 20–25º C līdz četrām stundām, + 4–8º C 
līdz 12 stundām. 

• Ja nepieciešami izmeklējumi uz BK (uz tuberkulozi – bacili Koha) – krēpas vāc 24 
stundas, līdz izmeklēšanai uzglabā ledusskapī. 

25.8. Fēču analīzes

 Fēču izmeklēšanu sauc par koprogrammu. 

 Mērķis – fēču parauga savākšana analīzei.

 Indikācijas

• Gremošanas trakta  (zarnas, aknas, aizkuņģa dziedzeris) slimības 

• Onkoloģskās saslimšanas 

• Malabsorbcija 

 Nepieciešams

• Cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Trauciņš analīzēm – klīniskajai, uz slēptajām asinīm – sauss, tīrs, noslēdzams

• Ja nepieciešams – špātele 



[ 367 ]

 

25.9. attēls. Trauciņš fēču analīzei

 

 Darbība

1. Izlasīt ārsta norīkojumu

2. Savākt nepieciešamo aprīkojumu

3. Identificēt pacientu

4. Izskaidrot procedūru, slimības vēsturē vai ambulatorajā kartē pārbaudīt, vai pacients 
nesaņem medikamentus, kas varētu ietekmēt analīžu rezultātus.

5. Paskaidrot pacientam, ka defekācija jāveic tīrā, sausā padubē. Fēces nedrīkst sajaukties 
ar urīnu (urīns veicina fēču baktēriju augšanu) un tualetes papīru

6. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

7. Paņemt izmeklējamo materiālu no dažādām vienas porcijas vietām un ievietot trau- 
ciņā, nenosmērējot tā ārpusi

8.  Novilkt un utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

9. Marķēt izmeklējamo materiālu pacienta klātbūtnē 

10. Nosūtīt materiālu uz laboratoriju 

11. Dokumentēt procedūru

Svarīgi! 

• Ja pacientam ir fēču nesaturēšana – materiālu savāc no autiņa vai pampera, vai padubes 

• Ja pacienta fēcēs ir  asinis, gļotas, strutas – arī tās ieliek trauciņā 

• Pārliecināties, ka pēc defekācijas pacients jūtas komfortabli, ja nepieciešams, veikt pe- 
rianālās zonas higiēnu
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 25.8.1. Fēces uz slēptajām asinīm

 Mērķis – asins klātbūtnes noteikšana fēcēs. 

 Indikācijas

• Kuņģa zarnu trakta slēpta asiņošana (čūla, čūlains kolīts, Krona slimība, polipi)

• Audzēju diagnostika 

 Kontrindikācijas –  vidēja un smaga akūta caureja 

• Ņem svaigas fēces no vienas porcijas dažādām vietām sausā, tīrā trauciņā. Ja nepieciešams, 
uzglabā + 2–8 ° C  līdz 12 stundām. 

• Izmeklējumu neveic, ja parauga savākšanas brīdī ir dati par asiņošanu zināmu iemeslu 
dēļ, piemēram, hemoroīdi, menstruācijas un trīs dienas pēc to beigšanās, hematūrija, 
caureja. Deguna vai smaganu asiņošana viegla testa rezultātus neietekmē. 

• Trīs dienas pirms parauga savākšanas, lai atklātu slēptus bojājumus, kas asiņo neregulāri,  
uzturā lieto dārzeņus, salātus, pilngraudu maizi, zemesriekstus.

• Lai novērstu viltus pozitīvu rezultātu, trīs dienas pirms testa veikšanas 

a) neveikt zobārstniecības procedūras;

b) nelietot dzelzi,  bismutu, C vitamīnu (devā > 1 g/d), jodu, borskābi, kāliju,  steroīdus, 
kolhicīnu, salicilātus, indometacīnu un citus nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus;

c) nelietot uzturā jēlu gaļu, sarkano gaļu, asinsdesu,  putnu gaļu, zivis,  brokoļus, 
rāceņus, ziedkāpostus, ābolus, apelsīnus, sēnes, redīsus, mārrutkus

25.8.2. Fēču uzsējums

 Mērķis – noskaidrot infekcijas izraisītāju. 

 Indikācijas

• Bakteriālas gremošanas trakta slimības 

 Nepieciešams 

• Cimdi 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Sterils tampons un transporta barotne 
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 Norādījumi materiāla savākšanai 

• Ņemt fēces uz sterila tampona un to ievietot transporta barotnē. 

• Sterilu tamponu ievadīt apmēram trīs cm taisnajā zarnā, viegli pagriezt, izvilkt un ievietot 
transporta barotnē. 

 25.8.3. Enteriobiozes noteikšana

 Mērķis – noteikt spalīšu invāziju. 

 Indikācijas

• Enteriobiozes diagnostika un ārstēšanas efektivitātes kontrole 

 Norādījumi materiāla savākšanai 

 No rīta pirms mazgāšanās ar siltā ūdenī samitrinātu vates aplikatoru apslaucīt anālās 
atveres krokas, ripinot aplikatoru. Aplikatoru ielikt stobriņā, to aizvērt ar tīru vati, marķēt, 
nogādāt laboratorijā. 

25.8.4. Fēces parazītu olu, vienšūņu veģetatīvo formu un cistu izmeklējumi

 Mērķis – zarnu parazitožu diagnostika. 

 Norādījumi materiāla savākšanai

• Sk. koprogrammu! Vēlams veikt trīs izmeklējumus pēc kārtas 

 Pacienta izglītošana 

• Par testa veikšanu mājas apstākļos 

• Par uztura režīmu pirms izmeklējuma 
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25.9. Urīna analīzes 

25.6. tabula. Īss pārskats par urīna analīžu savākšanas nosacījumiem

25.9.1. 24 stundu urīns

 Mērķis – savākt diennakts urīnu. 

 Indikācijas

• Alfa-amilāzes noteikšana

• Urīnvielas noteikšana

• Kreatinīna noteikšana

• Dzelzs noteikšana

• Kalcija noteikšana  

 Nepieciešams

• Līdzekļi starpenes higiēnas nodrošināšanai

• Tvertne diennakts urīna savākšanai (2–3 litri) + ja nepieciešams, konservants (izsniedz 
laboratorija)

• Tīrs  trauks urīna analīzei 

• Cimdi 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

Urīna analīzes 

savāc vidējo urīna strūklu
sterilā traukā 

vāc tīrā traukā, to cieši noslēdz 
un atstāj pēc iespējas mazāku 

gaisa spraugu 

mikrobioloģiskā alkohola un narkotisko 
vielu noteikšanai

savāc pirmo rīta porciju 
tīrā traukā 

vāc urīnu vienā traukā visu 
diennakti, tad samaisa un uz 

laboratoriju nosūta vienu trauku 

klīniskā  24 stundu urīns
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 Norādījumi materiāla savākšanai 

• Pacientam ir parastais ēšanas un dzeršanas režīms.  

• Pirms urīna savākšanas pacientam jānomazgā rokas un dzimumorgāni. 

• Rīta urīna pirmo porciju izmeklējumam neņem, bet atzīmē testa sākšanas laiku. 

• Visu turpmāko urīnu vāc vienā tīrā traukā (ar/bez konservanta), ko tur aizvērtu vēsā, no 
gaismas aizsargātā vietā.  

• Pēdējo reizi urīnpūsli iztukšo tajā pašā laikā, kad tika uzsākts tests, nākamajā dienā, tātad 
pēc 24 stundām. 

• Urīnu samaisa un analīžu traukā iepilda 10–50 ml, marķē, nogādā laboratorijā.  Dokumentē 
diennakts kopējo urīna daudzumu. 

Svarīgi!

• Savākt visas diennakts urīna porcijas 

• Urīnam jābūt bez piemaisījumiem – fekālijas, papīrs 

• Ja pacients jūt vajadzību urinēt stundu pirms izmeklēšanas perioda beigām, jāizdzer 
glāze ūdens, lai varētu vēlreiz urinēt un pabeigt testu laikā. Ja rodas vēlme urinēt 20 
minūtes pirms testa beigām, jāmēģina to aizturēt līdz precīzām testa laika beigām

Piemērs

 Jānis slimo ar cukura diabētu un ģimenes ārsts viņam  12. martā uzrakstīja nosūtījumu 
diennakts urīna analīzei.

13. martā Jānis pamodās plkst. 7:00 un aizgāja urinēt uz tualeti. Lapiņā viņš atzīmēja, ka 
diennakts urīna vākšana sākta 13. martā plkst.7:00. Un pēc brokastīm tualetē nolika tīru, 
sausu trīs l  trauku ar vāku un tilpuma marķējumu. 

Pēc brokastīm Jānis aizgāja strādāt dārzā, bet ap plkst. 11 sajuta vajadzību urinēt un 
atcerējās, ka viss urīns jāvāc vienā traukā. 

14. martā Jānis pamodās plkst. 6:50, jo bija uzlicis modinātāju, lai varētu ievērot ārsta 
norādījumus un pabeigt materiāla vākšanu analīzēm. Tātad šīs dienas  pirmo urīna 
porciju viņš pievienoja trīs l burkas sastāvam.  Tad viņš samaisīja visu traukā esošo urīnu, 
ielēja vienu porciju analīžu trauciņā, bet uz lapiņas atzīmēja testa beigu laiku un kopējo 
diennakts urīna daudzumu, un palūdza dēlam analīzi aizvest uz laboratoriju. 
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25.9.2. Urīna klīniskā analīze

 Veicot urīna klīnisko analīzi, urīnā var noteikt pH, īpatnējo svaru, leikocītu formulu, 
glikozi, ketonvielas, eritrocītus, olbaltumvielu klātbūtni u.c. parametrus.

 Mērķis – savākt urīnu izmeklējumam.

 Indikācijas

 Nieru, urīnceļu, aknu un metabolisku slimību diagnostika un pacienta stāvokļa izvēr- 
tēšana dinamikā 

 Nepieciešams

• Tīrs trauciņš ar korķi  urīna analīzei vai  trauciņš urīna analīzei un stobriņš ar korķi 

• Cimdi 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis

     

25.10. attēls. Trauciņš un stobriņi urīna analīzei 

 Norādījumi materiāla savākšanai

 Parasti ņem  urīna pirmo  rīta porciju, jo tajā ir vislielākā dažādu elementu koncentrācija. 
Nepieciešamības gadījumā var izmantot jebkuru urīna porciju. Cilvēkiem ar nestandarta 
darba laiku, piemēram, maiņu darbs, urīnu var vākt pēc astoņu stundu miera perioda. 

• Lūdz pacientu nomazgāt rokas un dzimumorgānus 

• Atvērt trauciņu, nepieskaroties korķa iekšpusei 

•  Sākt  urinēt podā un tad trauciņā

• Ārstniecības vai aprūpes personai jāuzvelk cimdi 

• Ja urīns uz laboratoriju tiks sūtīts trauciņā, tam uzliek korķi, marķē

• Ja urīns uz laboratoriju tiks sūtīts stobriņā, to pārlej no trauciņa un marķē
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25.9.3. Urīna analīze no ilgkatetra, suprapubikāla katetra

 

 Nepieciešams

• Cimdi

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Antiseptisks līdzeklis

• Aizspiednis 

• Trauks urīnam

• Trīs vai 20 ml šļirce 

• 21–22 G adata 

• Trauks analīžu transportam 

 Darbība 

1. Uz 30 min aizvērt urīna savācējmaisa drenāžas cauruli, lai uzkrājas urīns

2. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

3. Notīrīt urīna savākšanas maisa portu ar antiseptisku līdzekli un pagaidīt, līdz tas nožūst

4. Portam pievienot šļirci vai tajā 90° leņķī iedurt adatu  un aspirēt urīnu

5. Šļirces saturu ievadīt  traukā urīna analīzei

6. Atvērt drenāžas maisa aizspiedni

7. Marķēt materiālu, sūtīt uz laboratoriju 

8. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

25.11. attēls. Urīna savākšana no porta67

67 http://www.atitesting.com/ati_next_gen/skillsmodules/content/specimen-collection-new/accepted-practice/urine.html
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25.9.4. Urīna analīze mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem

 Mērķis – noteikt infekcijas ierosinātāju urīnā. 

 Indikācijas

• Urīna trakta  infekcijas slimību diagnostika 

 Nepieciešams

• Sterils trauks ar/bez konservanta

• Ārstniecības personai – cimdi, roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Pacientam – salvetes un līdzeklis gļotādas dezinfekcijai 

 

25.12. attēls. Sterils trauks urīna analīzei 

 

 Pirms materiāla savākšanas vēlams, lai pacients 

• atbrīvojas no apģērba līdz viduklim

• apmazgā ārējos dzimumorgānus ar ūdeni un ziepēm, noskalo, nosusina 

• nomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm

• notīra ārējos dzimumorgānus ar dezinfekcijas līdzekli gļotādām 

Sievietēm – ar dezinfekcijas līdzeklī samitrinātām salvetēm virzienā uz anālo atveri 
notīra lielās, mazās kaunuma lūpas un uretru.  Turot lielās kaunuma lūpas pavērtas, 
sāk urinēt un,  nepārtraucot procesu, traukā savāc  līdz 50 ml urīna (vidējo strūklu).  
Turpināt urināciju. 

Vīriešiem – ar vienu roku satvert dzimumlocekli,  atvilkt priekšādiņu un notīrīt 
urīnvada atveri, sākt urinēt un, nepārtraucot procesu, traukā savākt  līdz 50 ml urīna 
(vidējo strūklu).  Turpināt urināciju. 
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Svarīgi! 

• Atverot trauku, nedrīkst pieskarties vāka iekšpusei 

• Vislabāk vēlams ņemt pirmo rīta urīna porciju 

• Materiālu var savākt, veicot intermitējošu pacienta katetrizāciju 

 Urīns alkohola, narkotisko vielu noteikšanai

• Materiālu savāc sausā tīrā trauciņā, lai būtu pēc iespējas mazāka gaisa sprauga starp 
materiālu un korķi. 

• Trauks tūlīt pēc materiāla paņemšanas jāaizvāko un jāmarķē, norādot ne tikai personas 
datus, bet arī  materiāla paņemšanas datumu un laiku. 

25.10. Materiāls uz gaisa pilienu infekcijām

 Mērķis – savākt materiālu slimības ierosinātāja noteikšanai. 

  

25.13. attēls. AMIES transporta barotne

25.10.1. Rīkles gala un deguna eju uztriepes noņemšana

 Indikācijas

• Gripas vīrusa diagnostika

• Adenovīrusu diagnostika
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 Nepieciešams 

• Cimdi, maska, roku dezinfekcijas līdzeklis

• Špātele 

• Divas zondes ar sterilu vates/dakrona tamponu

• Sterila transporta barotne 

• Konteiners izlietotajam materiālam 

 1. Rīkles gala uztriepe

• Veikt roku higiēnu, uzvilkt IAL 

• Izņemt no iepakojuma sterilo tamponu, nepieskaroties tā galam. Otrā rokā paņemt špāteli 

• Lūgt pacientu atvērt muti un teikt „ā”, lai atbrīvotos rīkles mugurējā sieniņa 

• Ar špāteli uzmanīgi piespiest  pacienta mēli 

• Ar otru roku ievadīt tamponu, nepieskaroties  pacienta lūpām, mēlei un mīkstajām 
aukslējām

• Stingri piespiest tamponu pie rīkles mugurējās sieniņas un ar rotējošām kustībām savākt 
pēc iespējas vairāk epitēlija šūnu

•  Zondi ar savākto materiālu tūlīt ievietot transporta barotnē, nolaužot zondes galu tuvāk 
tamponam, lai tas brīvi ieslīdētu stobriņā

 2. Deguna eju uztriepe 

• Lūgt pacientu atbrīvot deguna ejas no gļotām

• Izņemt no iepakojuma sterilo tamponu, nepieskaroties tā galam

• Ievadīt zondi ar tamponu deguna ejā 2–2,5cm dziļumā, paralēli aukslējām

• Piespiežot ārējo deguna spārnu pie deguna starpsienas, ar rotējošām kustībām savākt 
materiālu no deguna gļotādas

• Ar to pašu zondi paņemt materiālu no deguna otras ejas

• Zondi ar savākto materiālu tūlīt ievietot transporta barotnē (tajā pašā, kurā ir rīkles gala 
uztriepe) 

• Marķēt materiālu un sūtīt uz laboratoriju 

• Utilizēt aprīkojumu, veikt roku higiēnu 
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Svarīgi! 

• Abas zondes ar rīkles gala un ar deguna uztriepi ievieto vienā stobriņā ar transporta 
barotni

• Stobriņa uzlīmē norāda pacienta identifikācijas datus, parauga ņemšanas datumu

 Parauga uzglabāšana
 Paraugu nogādā laboratorijā pēc iespējas ātrāk. Līdz nogādāšanai laboratorijā 
paraugu uzglabā temperatūrā +2°–+8° C. Maksimālais paraugu uzglabāšanas laiks ir 72 
stundas pēc materiāla noņemšanas.

25.10.2. Uztriepe difterijas noteikšanai

 Mērķis – noņemt materiālu difterijas diagnostikai. 

 Indikācijas – aizdomas par difteriju. 

 Nepieciešams 

• Roku dezinfekcijas līdzeklis  

• Nesterili cimdi, maska

• Špātele 

• Divas AMIES transporta barotnes (sterili tamponi) 

• Konteiners infekciozajiem atkritumiem 

• Optimāli – tvertne materiāla transportēšanai

• Papildu apgaismojums 

 Darbība 

 Tehnika – sk. rīkles gala un deguna eju uztriepes noņemšana

 Ar atsevišķiem AMIES tamponiem materiālu ņem no mandelēm un abām deguna ejām. 

Svarīgi! 

 Ja ir aplikumi, materiāls ir jāņem uz skarto un veselo audu robežas

• Uztriepi no rīkles gala ievieto vienā barotnē, bet no deguna ejām – otrā

• Uztriepe jāņem pirms ēšanas vai trīs stundas pēc ēšanas 

• Ja ir citas lokalizācijas difterija – uztriepes ņem arī no brūces, no acīm 
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25.10.3. Uzsējums uz  metilicīnrezistento zeltaino stafilokoku (stafilococus aureus)

 Metilicīnrezistentais zeltainais stafilokoks jeb stafilococus aureus (turpmāk MRSA) ir 
viena no biežāk sastopamajām intrahospitālajām infekcijām. 

 Mērķis – atklāt MRSA nēsāšanu vai inficēšanos. 

 Indikācijas –  (iepazīties ar konkrētās ārstniecības iestādes izstrādātajiem kritērijiem) 
• Pacientam anamnēzē MRSA infekcija 
• Pacienti, kuri pārvesti no citām slimnīcām, pansionātiem 
• Pacienti ar ilgstoši nedzīstošām brūcēm 
• Pacienti, kuri atradušies vienā palātā ar MRSA inficētu personu 
• Aizdomas par MRSA nēsāšanu (augsta riska nodaļā strādājošie –  intensīvā terapija, ķirurģija)
• Dekolonizācijas pārbaude (atklāta MRSA nēsāšana un veikti terapeitiski pasākumi) 

 Nepieciešams
• Cimdi, maska 
• Roku dezinfekcijas līdzeklis 
• AMIES transporta barotne/barotnes 

 Norādījumi materiāla savākšanai

• MRSA skrīningam ņem uztriepi ar vienu tamponu no abām nāsīm. Norāda materiāla 
ņemšanas anatomisko vietu. 

• Infekcijas gadījumā – vienu uztriepi ņem no deguna, otru no padusēm un/vai starpenes. Var 
ņemt trīs  uztriepes: 1) no deguna, 2) no padusēm (abām ar  vienu tamponu), 3) no starpenes.

• Tamponu uzreiz ievieto transporta barotnē. 

Nodaļā  „Laboratoriski izmeklējamo bioloģisko materiālu 
savākšana” lietotie jēdzieni 

1. Aglutinācija –  seruma iedarbības radīta eritrocītu salipšana

2. Bakterioloģija – mikrobioloģijas un epidemioloģijas nozare, kas pēta baktēriju uzbūvi, 
fizioloģiju, bioķīmiju, iedzimtību, mainību un izplatību dabā

3. Barotne – barības vielu maisījums, kas paredzēts mikroorganismu audzēšanai labora-
torijas apstākļos

4. Uztriepe – plānā slānī uztriepts bioloģiskais materiāls mikroskopiskai analīzei



Nodaļā „Laboratoriski izmeklējamo bioloģisko materiālu 
savākšana” izmantotās literatūras avoti

1. Paraugu ņemšanas kārtība gripas un citu akūto respiratoro virusālo infekciju 
diagnostikai – Aslimnīca 

2. Primāro paraugu savākšanas kārtība – SIA RAKUS LIC laboratorija – 38 lpp. 

3. Cilvēka klīniskā materiāla ņemšana un transportēšana – Bior – http://www.bior.gov.lv/
uploads/files/Informacija_arstiem.pdf

4. Perone D., Inker L. Patient information: Collection of a 24-hour urine specimen (Beyond 
the Basics)http://www.uptodate.com/contents/collection-of-a-24-hour-urine-specimen-
beyond-the-basics

5. Asins un asins komponentu pārliešanas instrukcija – Valsts asinsdonoru centrs, 2004, 
83 lpp.

6. Sisene I., Šteinerte A. Asins un asins komponentu pārliešana. Ķirurģija  J. Gardovska 
redakcijā – Rīga, RSU, 2013,  140.–142. lpp. 

7. Lippincott’s Nursing procedures sixth edition – Wolters Kluwer/ Lippincott Williams & 
Wilkins, 2012, p. 825 

8. Dougherty L., Lister S.E. (2011) The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures – 
Eighth Edition. Blackwell Publishing, Oxford.

9. Procedures for blood glucose monitoring – NHS Trust 2013, p. 13 

10. Mohoney J., Ellison J., Glaeser D., Price D. The Effect of an Instant Hand Sanitizer on Blood 
Glucose Monitoring Results// Diabetes Sci Technol. 2011 Nov; 5(6): 1444–1448. 

11. Ginsberg B. Factors Affecting Blood Glucose Monitoring: Sources of Errors in Measurement// 
Diabetes Sci Technol. 2009 Jul; 3(4): 903–913 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2769960

12. Lamy B., Dargere S., Arendrup M., Parienti J., Tattevin P. How to Optimize the Use of 
Blood Culture for the Diagnosis of Bloodstream Infection? A State-of-the Art// Frontiers in 
Microbiology, 2016; 7; 697
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26. URĪNPŪŠĻA KATETRIZĀCIJA

☑ Latīniski – catheresatio retrourethralis  
☑ Angliski – urinary catheterization
☑ Krieviski – kатетеризация мочевого пузыря

 Veselam cilvēkam urīnceļi ir sterili, bet ap uretru kolonizējošie mikroorganismi 
tiek aizskaloti, regulāri iztukšojot urīnpūsli – mikcijas rezultātā, novēršot augšupejošas 
infekcijas risku.  

 Katetrizācija ir procedūra, kuras laikā caur urīna izvadkanālu urīnpūslī ievada katetru, 
lai to drenētu.   Praksē izmanto intermitējošo  katetrizāciju (pēc urīnpūšļa drenēšanas 
katetru izņem) un ilgstošu katetrizāciju (katetrs paliek urīnpūslī, savienots ar drenāžas 
maisu). Katetra ilgstoša atrašanās urīnpūslī ir saistīta ar infekcijas risku. 

 Mērķis – urīnpūšļa drenēšana. 

 Urīnpūšļa katetrizācijas indikācijas 

• Akūta urīna retence 

• Diurēzes monitorēšana

• Urīna parauga paņemšana analīzēm 

• Paliatīvā aprūpe mirstošiem pacientiem

• Urīna nesaturēšana pacientiem ar brūcēm krustu  vai starpenes rajonā 

• Ilgstoša imobilizācija (iegurņa lūzums) 

• Urīnpūšļa disfunkcija neiroloģiskiem pacientiem 

• Urīna nesaturēšana pacientiem ar traucētām kognitīvām funkcijām

 

 Intermitējošo katetrizāciju izmanto, ja ir urīna akūta retence, nepieciešams paraugs 
urīna mikrobioloģiskajam izmeklējumam, bet pacients nesadarbojas, pacients veic paš- 
katetrizāciju. 

 Urīnpūšļa katetrizācijas kontrindikācijas

 Apakšējo urīnceļu trauma, audzēji (kad mehāniski nav iespējams to izdarīt). Šādos 
gadījumos veic ilgkatetra ievadīšanu caur vēdera priekšējo sienu – suprapubikālo 
katetrizāciju. 



[ 381 ]

 Komplikācijas

• Infekcija – uretrīts, cistīts, pielonefrīts 

• Asiņošana 

• Urinācijas traucējumi 

• Uretras traumas – riska grupa neadekvāti, dementi pacienti, kuri patvaļīgi izrauj 
balonkatetru 

 Urīnpūšļa katetri

1. Vienlūmena – intermitējošai un paškatetrizācijai 

2. Divlūmenu (Foley jeb balonkatetrs) – viens lūmens – urīna drenāžai, otrs – balona 
uzpildīšanai  ar sterilu ūdeni 

3. Trīslūmenu – urīnpūšļa skalošanai, medikamentu ievadei 

 Katetra garums: sieviešu – 18 cm, universālais – līdz 40 cm. Ilgtermiņa jeb 
balonkatetra garums abiem dzimumiem ir vienāds, parasti 42 cm. 

 Katetri iedalās arī pēc izmantotā materiāla – silikona, silko lateksa u.c. un pēc tipa 
Nelaton, Tiemann, Dufour 

 Urīnpūšļa katetra izmēra izvēle

 Urīnpūšļa katetra izmērs tiek noteikts Fr (French)  vai Ch (Charter) skalā. 

• Pieaugušajiem 12–18 Fr (visbiežāk 12–16 Fr)

• Pieaugušajiem ar izteiktu hematūriju 20–24 Fr 

  

26.1. attēls. Urīnpūšļa katetra uzbūve  

 lūmens urīna drenēšanai
ar nepieciešamā šķīduma tilpumu ml un izmēru Fr

lūmens balona uzpildei

atvere urīnam

balons
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26.1. Urīnpūšļa katetrizācijas procedūra

 Starpenes higiēnas nodrošināšana

 Pirms urīnpūšļa katetrizācijas nepieciešams veikt pacienta starpenes higiēnu ar ūdeni 
un ziepēm vai izmantojot speciāli šim nolūkam paredzētu līdzekli, piemēram, Prontosan, 
kura sastāvā ir poliheksadīns, kas nodrošina MRSA profilaksi. 

 

26.2. attēls. Sievietes starpenes higiēnas veikšanas shēma 

    

 

26.3. attēls. Vīrieša starpenes higiēnas veikšanas shēma 

 Katetrizācijai nepieciešamais

 Pieejami komplekti ar atšķirīgu sastāvu un iepakojuma veidu

1. Rūpnieciski izgatavots sterils komplekts – sastāvu skatīt uz iepakojuma, jo komplekts var 
saturēt gan tikai sterilu materiālu, vienu, divus trauciņus, pinceti, gan arī sterilus cimdus,  
lubrikantu, katetru.

2. Ārstniecības iestādes sterilizācijas nodaļā gatavots komplekts – sastāvu skatīt uz iepa- 
kojuma (satur sterilu materiālu, šālīti, pinceti), var būt iepakots vienā vai divos krepa papīra 
slāņos.
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26.1. tabula. Komplekti katetrizācijai

Mērķis Intermitējošajai 
katetrizācijai

Ilgkatetram Piezīmes

Pacienta 
sagatavošanai, 
pozicionēšanai

Nesterili cimdi un 
mitrumu uzsūcošs 
autiņš

Nesterili cimdi un 
mitrumu uzsūcošs 
autiņš

Aseptikas 
nodrošināšanai 
procedūras laikā

Pacienta 
apmazgāšanai

Sterilā lauka 
norobežošanai

Anestēzijai, 
lubricēšanai

Katetra 
ievietošanai

Katetra 
nostiprināšanai

Urīna savākšanai

Izlietotajam 
aprīkojumam

Roku higiēnai

Sterili cimdi

Sterils materiāls –
3–5 tupferi
Pincete
Antiseptisks līdzeklis 
(povidona jods, 2% 
hlorheksidīns)
Šālīte

Fenestrēts autiņš
Sterils autiņš

Sterils lubrikants ar/bez 
anestezējošas vielas

Vienlūmena katetrs
Pincete

Trauks urīnam
Trauks analīzēm

Tvertne aprīkojuma 
utilizācijai
Šālīte

Roku dezinfekcijas 
līdzeklis

Sterili cimdi

Sterils materiāls – 
3–5 tupferi
Pincete
Antiseptisks līdzeklis 
(povidona jods, 2% 
hlorheksidīns)
Šālīte

Fenestrēts autiņš
Sterils autiņš

Sterils lubrikants ar/bez 
anestezējošas vielas

Divlūmenu katetrs
Drenāžas sistēma 
(maiss)
Pincete

Šļirce ar sterilu ūdeni
Stiprinājums katetram 
pie pacienta ķermeņa
Āķis drenāžas maisa 
nostiprināšanai pie 
gultas

Drenāžas maiss

Tvertne aprīkojuma 
utilizācijai
Šālīte

Roku dezinfekcijas 
līdzeklis

Vēlams procedūrai sagatavot 
divus pārus sterilo cimdu, lai 
vajadzības gadījumā tie atrastos 
tuvumā
Sterilie cimdi var būt jau 
komplekta sastāvā

Šālītē ielej antiseptisko līdzekli vai 
ieliek sterilo materiālu un tad aplej 
ar antiseptisko līdzekli

Rūpnieciski izgatavotā komplektā 
var būt viens vai divi autiņi, 
piemēram, tikai fenestrēts autiņš

Lubrikanti, kas ir šļircēs  ar 
anestezējošu vielu, – paredzēti 
ievadīt tieši uretrā
Lubrikanti, kas ir paciņās, – katetra 
gala ieziešanai sterilajā laukā

Ja komplektā ir viena pincete, 
to izmanto apmazgāšanai, bet 
katetru liek ar cimdiem
Ievada tikai ar drenāžas maisu 
savienotu katetru

Uz lūmena ir norādīts, ar cik ml 
ūdens jāuzpilda konkrētā izmēra 
katetrs

Šālītē met apmazgāšanai 
izmantotos tupferus
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26.4. attēls. Komplekts ilgkatetra ievietošanai

26.5. attēls. Lubrikants

 Lubrikants (piemērs)

 Instillagel satur lidokaīnu un hlorheksidīnu. Ārējais iepakojums tīrs, iekšējais – sterils. 
Šļirci izņem no iepakojuma, atbrīvo tās virzuli (uzspiežot) un noņem zilo uzgali.  Iedarbība 
pēc 3–5 minūtēm

 Papildu nepieciešams

• Apgaismojums 

• Palags vai vannas dvielis pacienta apsegšanai 

 Pacienta novērtēšana pirms procedūras

1. Apziņas līmenis – vai varēs sadarboties procedūras laikā

2. Vai pacients spēs saglabāt nepieciešamo pozu procedūras laikā, vai būs nepieciešama 
asistenta palīdzība

3. Urīnpūšļa pildījuma pakāpe – palpē, perkutē. Īpaši nozīmīgi, ja jāpieņem lēmums par 
intermitējošās katetrizācijas nepieciešamību

4. Pēdējās mikcijas vai katetrizācijas laiks 

5. Ķermeņa uzbūve – kāda izmēra katetrs nepieciešams, cik viegli būs veikt procedūru 

6. Alerģija – pret lateksu, hlorheksidīnu, lidokaīnu, jodu 
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7. Nepieciešamība pēc papildu apgaismojuma – īpaši sievietēm ar palielinātu ķermeņa masu 

8. Citi dati – infekcijas pazīmes (paaugstināta ķermeņa temperatūra, dizūrija), vīriešiem – 
palielināta prostata (apgrūtināta katetra ievade) 

 Pacienta, aprīkojuma sagatavošana un katetra ievietošana

 Pacienta sagatavošana 

• Informēšana par procedūras mērķi un norisi 

• Starpenes higiēna – mazgāšana ar  ūdeni un ziepēm. Veicot apmazgāšanu, novērtēt, vai 
urīna izvadkanāla rajonā nav iekaisuma pazīmju, kāda izmēra katetrs būs nepieciešams.  
Pēc higiēnas  uretrā  var ievadīt lubrikantu ar anestezējošu efektu, jo tas iedarbojas pēc 
3–5 minūtēm 

• Pacienta pozicionēšana – sievietēm guļus uz muguras, ar ceļos saliektām, nedaudz 
izvērstām kājām (ceļgali rotēti uz ārpusi). Vīriešiem – guļus uz muguras. Lūgt pacientu 
atbrīvot augšstilbus

• Zem pacienta gurniem paklāt  mitrumu uzsūcošu autiņu, lai nekontaminētu gultasveļu 

 Aprīkojuma sagatavošana

• Veikt roku higiēnu, uzvilkt nesterilos cimdus un dezinficēt pārvietojamā posteņa virsmu, 
uz kuras tiks novietots komplekts urīnpūšļa katetrizācijai 

• Ja ir rūpnieciski izgatavots komplekts, kurā ir viss nepieciešamais – jāpārbauda derīguma 
termiņš

• Pārējās situācijās – jāsagatavo viss nepieciešamais, ievērojot aseptiku, pārbaudot 
derīguma termiņus 

• Vēlama asistenta palīdzība 

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt nesterilos cimdus

2. Identificēt pacientu 

3. Pozicionēt pacientu. Ja dominantā ir labā roka, ērtāk ir nostāties pacientam labajā 
pusē, ja kreisā – kreisajā.

4. Nodrošināt pacientam privātumu,  segu nomainīt pret palagu vai dvieli, zem gurniem 
novietot mitrumu uzsūcošu autiņu. Novērtēt pacientu 

5. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

6. Ērti aizsniedzamā vietā novietot tvertni atkritumiem, lai procedūras laikā nebūtu 
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jāsniedzas pāri sterilajam laukam, piemēram, pie pacienta gultas, gultas kājgalī. Ja nav 
asistenta – noņemt palaga stūri no pacienta starpenes, lai varētu veikt procedūru

7. Veikt roku higiēnu 

8. Uz  tīras virsmas atvērt komplektu katetrizācijai 

9. Atvērt sterilo cimdu iepakojumu, uzvilkt sterilos cimdus – ar steriliem cimdiem drīkst 
pieskarties komplekta iekšpusei

10. Pacienta starpeni apklāt ar fenestrēto autiņu, ar rokām nepieskaroties  pacienta ādai, 
gļotādām, nesterilajām virsmām. Ja ir – starp pacienta kājām ieklāj sterilo autiņu

11. Sakārtot  komplektu  darbam – uz tupferiem (tamponiem) uzliet antiseptisko līdzekli.  
Katetru izņemt no plastmasas iesaiņojuma. Lubricēt katetra distālā gala pirmos piecus cm, 
ja nepieciešams. Ilgkatetram – savieno katetru ar maisu. Sagatavot šļirci ar destilēto ūdeni 
balona uzpildīšanai.  Atvērt trauciņu urīna analīzēm.  

12. Sagatavoto komplektu var novietot uz sterilā lauka starp pacienta kājām 

13. Ar pinceti satvert antiseptiskajā līdzeklī samērcēto tupferi 

14. Veikt dzimumorgānu apstrādi 

 Sievietei

• Nedominanto roku  novietot sievietei virs kaunuma lūpām, ar īkšķi un rādītājpirkstu 
tās pavērt, ceļot uz augšu,  un veikt apmazgāšanu (izlietotos tupferus uzreiz utilizēt – tie 
nedrīkst tikt pārvietoti virs sterilā lauka)

1. tupferis – viena lielā kaunuma lūpa (virzienā no klitora uz anālo atveri)

2. tupferis – otra lielā kaunuma lūpa

3. tupferis – viena mazā kaunuma lūpa

4. tupferis – otra mazā kaunuma lūpa

5. tupferis –  uretra 

   

26.6. attēls. Starpenes pārklāšana
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 Vīrietim

 Ar nedominanto roku caur fenestrētā autiņa atveri satver dzimumlocekli, viegli 
pavelk un tur perpendikulāri ķermenim; ja vīrietis nav apgraizīts, atvelk priekšādiņu 

• ar pirmo tupferi  mazgā cirkulāri no uretras uz dzimumlocekļa galviņu

• ar otro – no uretras uz priekšādiņu

• ar trešo – tikai uretru

26.7. attēls. Vīrieša dzimumlocekļa novietojums urīnpūšļa katetrizācijas veikšanai68

15. Utilizēt pinceti

16. Ievadīt uretrā lubrikantu, ja tas nav izdarīts iepriekš 

17. Intermitējošajam katetram sagatavot trauku urīnam – nolikt apmēram 10 cm no 
starpenes (lai katetra gals atrastos traukā, kad sāks plūst urīns). Ilgkatetram jau ir pievienots 
maiss

18. Ar dominanto roku satvert katetru 3–5 cm no distālā gala un lēni ievadīt katetru 
pacienta uretrā, līdz sāk plūst urīns.

19. Ja jāpaņem urīna analīze – ar dominanto roku konteineru ievietot urīna plūsmā un 
piepildīt. Konteineru aizvērt, ievērojot sterilu tehniku

20. Ilgkatetram – kad parādās urīns, katetru ievadīt vēl trīs cm dziļāk, uzpildīt balonu un 
katetru viegli pavilkt atpakaļ, lai pārliecinātos, ka tas ir fiksēts urīnpūslī. Katetru piestiprināt 
pie pacienta augšstilba, bet drenāžas maisu –  pie gultas

21. Ja neparādās urīns – sk. „Ko darīt, ja...” nākamajā lappusē

 Intermitējošajam katetram, kad urīns beidzis izdalīties – saliekt katetru un izņemt 

22. Utilizēt aprīkojumu 

23. Notīrīt pacienta starpeni 

24. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu 

25. Pozicionēt pacientu viņam ērtā pozā, novērtēt pacienta pašsajūtu

26. Dokumentēt procedūru – laiku, izvadītā urīna daudzumu, katetra izmēru (ilgkatetram)
68 http://www.urolog.nl/urolog/php/content.php?doc=bladdercath&profmenu=yes
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 26.8. attēls. Vīrieša un sievietes katetrizācija

Svarīgi! 

• Urīna katetra asociētas infekcijas profilakses galvenie aspekti ir roku higiēna un asep- 
tiska ievietošanas tehnika 

• Urīna katetra ievietošanas dziļums sievietēm – 5–7,5 cm, vīriešiem – 17–22,5 cm 

• Infekcijas riska mazināšanai pirms procedūras veikt pacienta starpenes higiēnu 

• Uzsākot pacienta apmazgāšanu, pēc sterilā lauka nodrošināšanas nedominantā roka ir 
nesterila un tā visu procedūras laiku jātur noteiktā pozīcijā 

• Ilgkatetram balona pārbaude pirms katetra ievades nav nepieciešama, jo tas palielina 
uretras traumas risku un diskomfortu pacientam. Balona pārbaude negarantē, ka pēc 
ievietošanas urīnpūslī balons nebūs bojāts

• Urīna drenāžas maisam jāatrodas zem urīnpūšļa līmeņa; pārvietojot pacientu, nedrīkst 
pieļaut urīna atpakaļplūsmu

Ko darīt, ja...

1. Ja nav asistenta, tad viss nepieciešamais jāsagatavo pirms sterilo cimdu uzvilkšanas

2. Ja ir asistents, tad pēc komplekta atvēršanas viņš padod visu nepieciešamo – katetru, 
lubrikantu, ja vajag, trauku urīna analīzēm, uz materiāla vai šālītē ielej antiseptisko līdzekli. 
Ilgkatetram – atvērt un padot šļirci, destilētu ūdeni, drenāžas maisu

3. Komplektā ir tikai trīs tupferi – mazgāt tikai mazās kaunuma lūpas un uretru 

Vīrieša katetrizācija Sievietes katetrizācija
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4. Liekot  katetru, tas pieskaras pacientes kaunuma lūpām, kājām vai jebkurai nesterilai 
virsmai – katetrs ir potenciāli  kontaminēts, tas jāutilizē, jāliek jauns katetrs 

5. Veicot pacienta apmazgāšanu, priekšādiņa pārklāj uretru vai dzimumloceklis izslīd no 
rokas – jāmaina cimdi un jāveic atkārtota apmazgāšana   

6. Katetrs tiek ielikts vagīnā – katetru atstāj, kamēr veic atkārtotu katetrizāciju, tas kalpos 
kā anatomiskais orientieris,  bet uretrā liek  jaunu katetru 

7. Ieliekot katetru,  urīns neparādās:

a) katetrs ir ielikts nepareizi un procedūra jāatkārto;

b) pacientam nav urīna (anūrija, nesen bijusi spontāna mikcija) 

8. Ja ilgkatetrs ir ielikts sievietei līdz 10 cm, bet vīrietim līdz katetra portu sazarošanās 
vietai, uzpilda baloniņu un viegli uzspiež virs simfīzes. Ja urīns neparādās, ziņo ārstam.  
Iespējamie anūrijas iemesli – nieru  nepietiekamība,  smaga dehidratācija,  šoks (zems 
arteriālais asinsspiediens)

 Variācijas ar sterilajiem autiņiem

• Atverot gatavo komplektu, pirmais (augšpusē) ir mitrumu uzsūcošais autiņš – vispirms 
uzmanīgi satvert autiņu aiz malām un sievietēm paklāt autiņu zem gurniem, vīriešiem – 
uzklāt uz augšstilbiem, pēc tam vilkt sterilos cimdus 

• Ja vispirms uzvelk sterilos cimdus un tad klāj autiņu – autiņu saņem no iekšpuses, nedaudz 
ielokot stūrus, it kā veidojot tūtiņu, lai nodrošinātu sterilitāti un ar rokām nepieskartos 
pacientam 

 

26.9. attēls. Ierīces katetra nostiprināšanai pie pacienta ķermeņa 
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Vēsture

 Pirmie dati par urīnpūšļa katetrizāciju atrodami jau Ēģiptes papirusos (1500  g.p.m.ē.), 
kad urīna retences ārstēšanai izmantotas bronzas caurulītes, niedres, salmi. Mūsu ēras 
sākumā izmantotas sudraba, zelta caurulītes. Louis Auguste Mercier 1936. gadā izgudro 
coude katetru.  Savukārt divlūmenu katetru 1855. gadā izgudroja Jean Francois Reybard.

 Balonkatetru jeb Folija katetru 1929. gadā izdomāja Frederic Foley – gumijas katetra 
galam ar zīdu un ūdens izturīgu saistvielu tika piestiprināts ar ūdeni uzpildāms balons.  
Ražošana uzsākta 1933. gadā. Sākotnēji katetrs ticis paredzēts hemostāzes nodrošināšanai 
pēc prostatektomijas, bet drīz vien sākts lietot daudz plašāk. 

 

26.2. tabula. Katetrizācijas shēma

1. 
PACIENTA 
POZICIONĒŠANA 

KATETRIZĀCIJAS 
SHĒMA

2. 
APMAZGĀŠANA 

4.
STERILĀ LAUKA 
NODROŠI-
NĀŠANA 

5.
APMAZGĀŠANA 
AR ANTISEPTISKU 
LĪDZEKLI 

6.
LUBRICĒŠANA 

3.
ROKU 
HIGIĒNA

7.
KATETRA 
IEVIETOŠANA

8.
KATETRA 
NOSTIPRI-
NĀŠANA

Nesterili cimdi

Nesterili cimdi

Sterili cimdiSterili cimdi

Sterili cimdi
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26.2. Balonkatetra izņemšana 

 Nepieciešams

• Mitrumu uzsūcošs autiņš 

• 20 ml sterila šļirce 

• Tvertne izlietotajam aprīkojumam

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Nesterili cimdi 

• Optimāli – salvetes  un līdzeklis starpenes higiēnai 

 Darbība 

1. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

2. Novērtēt drenāžas maisā esošā urīna krāsu, daudzumu 

3. Zem pacienta gurniem novietot mitrumu uzsūcošu autiņu (sievietei) vai uzklāt autiņu 
uz augšstilbiem (vīrietim)

4. Noņemt katetra ārējos stiprinājumus 

5. Šļircē ievilkt 0,5 ml gaisa, pievienot to  katetra balona uzpildīšanas lūmenam un lēni 
aspirēt šķīdumu 

6. Atvienot šļirci un utilizēt 

7. Viegli un maigi izvilkt katetru 

8. Novērtēt tā veselumu un utilizēt

9. Nodrošināt pacientam starpenes higiēnu

10. Dokumentēt procedūru 

Svarīgi! 

• Šķīdumu no katetra balona aspirēt mierīgi un lēni, jo pārāk strauja darbība var apgrū- 
tināt balona iztukšošanu 

• Katetra izņemšana nedrīkst tikt veikta ar spēku

• Ja katetru neizdodas izņemt, jāpārbauda, vai  no balona aspirēts viss šķīdums.  Pozicionē 
pacientu. Ja vienalga neizdodas katetru izņemt – jāziņo ārstam  
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26.3. Urīnpūšļa skalošana

 Urīnpūšļa skalošana nav rutīnas procedūra, to izmanto pēc uroloģiskām (prostatas, 
urīnpūšļa) operācijām, lai novērstu urīnceļu obstrukciju ar asins recekļiem. Veicot 
procedūru, pastāv infekcijas risks, tādēļ jāievēro aseptika. 

26.3.1. Urīnpūšļa skalošana, lietojot sistēmu ar portu

 Nepieciešams

• Ordinētais sterils  šķīdums skalošanai, bieži  Sol. 0,9% NaCl

• Sterila nierveida šālīte

• 30–60 ml šļirce 

• Sterilas alkoholu  un hlorheksidīnu saturošas dezinfekcijas salvetes

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi/sterili cimdi 

• Aizspiednis 

• Vienreiz lietojamais mitrumu uzsūcošs autiņš vai

• rūpnieciski gatavots skalošanas komplekts 

 Aprīkojuma sagatavošana

• Pārbaudīt šķīduma derīguma termiņu 

• Pārliecināties, ka šķīdums ir istabas temperatūrā, jo auksts radīs urīnpūšļa spazmas 

 Darbība 

1. Izlasīt ordinācijas

2. Identificēt pacientu 

3. Novietot aprīkojumu pie pacienta gultas 

4. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

5. Izskaidrot procedūras norisi un nodrošināt intimitāti

6. Zem katetra un drenāžas maisa savienojuma vietas paklāt autiņu

7. Iztukšot urīna drenāžas maisu  un izmērīt urīna daudzumu. Dezinficēt urīna maisa 
drenāžas ventili
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8. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu, uzvilkt jaunus cimdus 

9. Izveidot sterilu lauku, ieliet skalošanas šķīdumu šālītē 

10. Ievilkt šķīdumu šļircē

11. Notīrīt ar dezinfekcijas līdzekli aspirācijas portu vai katetra un maisa savienojuma vietu 

12. Uzlikt aizspiedni drenāžas caurulei 

13. Pievienot šļirci aspirācijas portam un ievadīt skalošanas šķīdumu. Ja nepieciešams, 
darbību atkārtot, līdz ievadīts ordinētais šķīduma daudzums 

14. Atvienot skalošanas šļirci un atvērt drenāžas cauruli

15. Utilizēt aprīkojumu, veikt roku higiēnu

16. Dokumentēt procedūru 

26.3.2. Manuāla urīnpūšļa skalošana

 Nepieciešams

• Ordinētais sterils  šķīdums skalošanai, bieži  Sol. 0,9% NaCl

• Divas sterilas nierveida šālītes

• 30–60 ml šļirce 

• Sterilas alkoholu  un hlorheksidīnu saturošas dezinfekcijas salvetes

• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi/sterili cimdi 

• Priekšauts un brilles

• Sterils korķis drenāžas maisa noslēgšanai vai jauns drenāžas maiss

• Vienreiz lietojamais mitrumu uzsūcošs autiņš vai

• rūpnieciski gatavots skalošanas komplekts 

 Darbība 

 Ja nepieciešams atvienot urīnpūšļa katetru un drenāžas maisu, pastāv lielāks 
infekcijas risks.  

1. Izlasīt ordinācijas

2. Identificēt pacientu 

3. Veikt roku higiēnu, uzvilkt priekšautu, cimdus, uzlikt brilles

4. Izskaidrot procedūras norisi un nodrošināt intimitāti
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5. Zem katetra un drenāžas maisa savienojuma vietas nolikt  mitrumu uzsūcošu autiņu

6. Novilkt cimdus, veikt roku higiēnu

7. Sagatavot procedūrai nepieciešamo – sterilajā šālītē ieliet skalošanas šķīdumu, aspirēt 
to šļircē, atvērt citus nepieciešamos iepakojumus  

8. Uzvilkt sterilus cimdus 

9. Notīrīt katetra un drenāžas maisa savienojuma vietu, pagaidīt, līdz tā nožūst 

10. Zem katetra un drenāžas maisa savienojuma vietas nolikt sterilu šālīti 

11. Atvienot drenāžas maisu un tā galu noslēgt ar sterilu korķi vai citu sterilu materiālu

12. Katetram pievienot šļirci un ievadīt šķīdumu (50 ml vienā porcijā, ja nav norādīts citādi) 

13. Atvienot šļirci un  novietot katetra galu virs šālītes, lai izplūst urīns. Vai šķīdumu aspirēt 
ar šļirci un tad tās saturu izliet 

14. Darbību atkārtot pēc vajadzības 

15. Dezinficēt katetra distālo galu 

16. Pievienot  atvienoto drenāžas maisu vai jaunu maisu 

17. Utilizēt aprīkojumu, veikt roku higiēnu

18. Nodrošināt pacienta komfortu

19. Dokumentēt  procedūru 

Svarīgi!

• Urīna drenāžas maisam jāatrodas līmenī zem pacienta
• Nedrīkst pieļaut urīna atpakaļplūsmu 

26.3.3. Urīnpūšļa nepārtrauktā skalošana

Procedūra tiek izmantota, lai novērstu urīna trakta obstrukciju  pēc prostatas  vai urīnpūšļa 
operācijas.  Izmanto arī urīnpūšļa iekaisuma, infekcijas vai kairinājuma gadījumā. 

 Nepieciešams

• Trīs lūmenu urīnpūšļa katetrs 

• Sterils skalošanas šķīdums (piemēram, Sol. 0,9% NaCl) 

• Sterila skalošanas sistēma 
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• Roku dezinfekcijas līdzeklis 

• Cimdi

• Urīna drenāžas maiss

• Sterilas alkoholu saturošas dezinfekcijas salvetes

• Autiņš 

• I/v statīvs

26.10. attēls. Trīs lūmenu katetrs 

 Aprīkojuma sagatavošana

• Sagatavo un pārbauda  aprīkojumu 

• Ja šķīdumam pievienoti antibakteriāli līdzekļi – pārbauda, vai pacientam nav alerģijas. 
Pārliecinās, ka šķīdums ir istabas temperatūrā, jo auksts radīs urīnpūšļa spazmas 

 Darbība 

1. Identificēt pacientu 

2. Izskaidrot procedūru 

3. Nodrošināt intimitāti

4. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus 

5. Pozicionēt pacientu, lai varētu piekļūt katetram

6. Pārliecināties, ka pacientam ir trīs lūmenu katetrs, izliet no drenāžas maisa urīnu, ventili 
notīrīt ar dezinfekcijas līdzekli 

7. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

8. Ievērojot aseptiku, uzpildīt skalošanas sistēmu, pakārt to statīvā 

9. Veikt roku higiēnu, uzvilkt cimdus

10. Zem katetra savienojuma vietas palikt autiņu
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11. Dezinficēt katetra skalošanas  lūmenu, pagaidīt, līdz tas nožūst 

12. Atvērt skalošanas lūmenu un tam pievienot skalošanas sistēmu, noregulēt nepie- 
ciešamo ātrumu, vidēji 40–60 gtt/min

13. Pārliecināties, ka urīns  brīvi drenējas maisā 

14. Utilizēt cimdus, veikt roku higiēnu

15. Dokumentēt procedūru 

 

26.11. attēls. Katetra izņemšana69

 Komplikācijas urīnpūšļa skalošanai

• Uroģenitālās sistēmas infekcija 

• Katetra obstrukcija 

Svarīgi!

• Nepārtraukto skalošanu lieto 24–48 stundas pēc operācijas, lai novērstu recekļu veido- 
šanos, katetra obstrukciju

• Par katetra obstrukciju liecina – pacients var sūdzēties par diskomfortu vēdera apakšējā 
daļā, sāpēm, nedrenējas urīns vai tas izdalās gar katetru. Var būt pastiprināta svīšana, 
tahikardija, hipotensija

• Ja izdalās mazāks šķidruma daudzums nekā ievadīts, pārtraukt skalošanu, pārbaudīt 
katetru un tā savienojuma vietas, drenāžas maisa cauruli. Manuāli noteikt urīnpūšļa pil- 
dījumu. Ziņot ārstam 

• Ja urīnā ir vairāk asins recekļu, asiņu – palielināt skalošanas ātrumu saskaņā ar ārsta 
ordinācijām 

• Svarīgi ir precīzi pierakstīt ievadīto šķidruma daudzumu, lai varētu izvērtēt bilanci

69 http://www.atitesting.com/ati_next_gen/skillsmodules/content/urinary-catheter-care/equipment/catheter-insertion.html
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Nodaļā  „Urīnpūšļa katetrizācija”  lietotie jēdzieni 

1. Demence – dzīves laikā iegūta plānprātība, kuras cēlonis ir smadzeņu bojājumi vai 
slimības

2. Dizūrija – urinēšanas traucējumi 

3. Intermitējošs – periodisks; tāds, kas atkārtojas 

4. Lubrikants – ziežviela, kas atvieglo urīnpūšļa katetra ievadi 

5. Retence – aizture 

Nodaļā „Urīnpūšļa katetrizācija” izmantotās literatūras avoti

1. Bladder irrigation guidelines – ACI NSW Agency for Clinical Innovation – 2012, p. 9 

2. Lipincott’s nursing procedures. Sixth edition. – Lippincott Williams & Wilkins/ Wolters 
Kluwer, p. 462–464

3. Wilkinson J., Treas L. Fundamentals of Nursing, second edition – 2011, F. A. Davis Company 
Philadelphia 

4. Bernard M., Hunter K., Moore K. A Review of Strategies to Decrease the Duration of 
Indwelling Urethral Catheters and Potentially Reduce the Incidence of Catheter-associated 
Urinary Tract Infection//Urol Nurs. 2012;32(1):29–37

5. Shlamovitz G. Urethral Catheterization in Women – 2016 http://emedicine.medscape.
com/article/80735-overview

6. Guideline for prevention of catheter associated urinary tract infections – CDC, 2009, p. 67 

7. Pacientu aprūpes standartu lietošana ārstniecības personu izglītībā un praksē – 
Medicīnas Apgāds, 2010 

8. Feneley C. L., Hopley I. B., Wells P. Urinary catheters: history, current status, adverse events 
and research agenda.// Journal of Medical Engineering & Technology 2015; 39 (8); 459–470 

9. Indwelling catheter (IDC): removal// Clinical quidelines obstretrics & gynaecology, 2015 

10. McDevitt D. Yes or no? Pretesting indwelling urinary catheter balloons// Nursing made 
Incredibly Easy, 2015, vol. 13, issue 6 

11. http://www.atitesting.com/ati_next_gen/skillsmodules/content/urinary-catheter-care/
equipment/ catheter-insertion.html

12. http://www.urolog.nl/urolog/php/content.php?doc=bladdercath&profmenu=yes
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27. DESMURĢIJA

☑ Latīniski – desmurgia 
☑ Angliski – desmurgy
☑ Krieviski – десмургия 

 Desmurģija ir mācība par pārsēju uzlikšanu un izmantošanu. Pārsējus izmanto, lai 
aizsargātu bojātos audus vai fiksētu kādu ķermeņa daļu. 

 Ieteikumi saišu pārsēju uzlikšanai 

1. Pirms fiksējošā (sekundārā) pārsēja uzlikšanas jāveic brūces apstrāde un tā jānosedz ar 
sterilu materiālu. 

2. Saitējot jāstāv ar seju pret pacientu, lai redzētu viņa reakciju, vai procedūra nesagādā 
sāpes, diskomfortu.  

3. Ķermeņa daļas saitējot tiek fiksētas nekustīgi, fizioloģiskā stāvoklī,  piemēram, elkonis 
saliekts taisnā leņķī, pēda ar apakšstilbu veido taisnu leņķi, rokas pirksti viegli saliekti un 
plauksta vieglā ekstenzijā un pronācijā. 

4. Jārūpējas, lai, saglabājot noteiktu pozu, saitēšanas laikā pacients nenogurtu, piemēram, 
jāpietur pacienta kāja, jālūdz asistenta palīdzība, jāizmanto paliktņi, lai būtu atbalsts ek- 
stremitātei. 

5. Saitēšanu veic ar abām rokām, ar dominanto roku saiti raisa vaļā – ritina, ar nedominanto 
pietur, izlīdzina, lai saite labi pieguļ saitējamajai ķermeņa daļai, būtu līdzena. 

 

27.1. attēls. Pareiza saites turēšana  (b –  saites brīvais gals, a –  saites rullītis)

6. Ekstremitātēm saitēšanu sāk no perifērijas virzienā uz centru (no tievākās vietas).

7. Parasti saitēšanu sāk un beidz ar cirkulāru tinumu – nostiprinot saiti.
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27.2. attēls. Saites nostiprināšanas variants, uzsākot pārsēja uzlikšanu 

8. Saitēšanas virziens – no kreisās uz labo pusi (no procedūras veicēja puses), izņemot, ja 
liek  Dezo pārsēju, jo tad virziens ir no veselās puses uz traumēto (no pacienta puses). 

9. Pārsējam jābūt funkcionālam – bez vajadzības saiti netērē, pārsējs nedrīkst būt pārāk 
vaļīgs (slīd nost) vai pārāk ciešs (ir traucēta asinsrite),  būtiski neierobežo kustības (ja vien 
tāds nav pārsēja uzlikšanas mērķis), izskatās estētiski. 

10. Saites platumu izvēlas atbilstoši ķermeņa daļai. Ir pieejamas dažādu materiālu un platumu 
saites – nesterilas, sterilas, ar apstrādātām, neapstrādātām malām.  Saites platums 5, 7, 10, 
14 cm. Uz iepakojuma tiek norādīts  platums un garums, piemēram, 5m x 10 cm. Pirkstu 
saitēšanai derēs 5 cm plata saite, pēdai, ceļa locītavai 7–10 cm, krūškurvim 14 cm –  šo izmēru 
nosaka, novērtējot pacienta ķermeņa uzbūvi.

 Saites nostiprināšanas veidi

1. Sasienot 

2. Nostiprinot ar pašlīmējošo saiti 

3. Ar leikoplastu 

4. Elastīgajām saitēm – ar speciālu stiprinājumu 

 Pārsēju veidi 

 1. Cirkulārais 

 Viens tinums pilnībā nosedz otru. Sākot saitēšanu, pirmo tinumu veic nedaudz slīpi, 
lai saites brīvo galu varētu pieturēt un tad to nosegt ar otru cirkulāro tinumu 

 

27.3. attēls. Cirkulārs pārsējs
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 2. Spirālveida

 Sāk ar cirkulāriem tinumiem, tālāk katrs nākamais nosedz iepriekšējo par 1/2–2/3 

 

27.4. attēls. Spirālveida pārsējs

 
 3. Astoņveida jeb krustveida

 Sāk ar cirkulāru tinumu, tad ar saiti veido it kā astotnieku ap locītavu, saites tinumi 
krustojas vienā līmenī 

     

     

27.5. attēls. Astoņveida pārsēja uzlikšana pēdai

 

 4. Atgriezeniskais

 Sāk ar cirkulāriem tinumiem, tad loka saiti no priekšpuses uz mugurpusi, līdz ir no- 
segta nepieciešamā ķermeņa daļa, fiksē ar cirkulāriem tinumiem 

 

27.6. attēls.  Atgriezeniskais pārsējs

 
 5. Vārpveida

 Pamatā astoņveida pārsējs, saites krustošanās vietas ir cita virs citas, veidojot vārpu 

 

27.7. attēls. Vārpveida pārsējs

321

2 31 4
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27.1. Pārsēji galvai 

27.1.1. Pārsējs abām acīm

 Izmanto, ja ir acs/acu trauma, pēcoperācijas periodā. Pat ja cietusi ir viena acs, pārsēju 
liek uz abām, lai pacientam negribētos tās mirkšķināt. 

 Pacienta poza – sēdus, stabili atbalstītu muguru, ar seju pret procedūras veicēju, vai 
guļus

 Darbība 

• Pacienta acis nosedz ar salvetēm

Ja nav asistenta, tad salvetes uz acīm uzliek, vei- 
cot cirkulāros tinumus vai slīpos tinumus, jo, ja 
salvetes nav fiksētas, tās kritīs nost  

• No kreisās uz labo pusi ap pacienta galvu veic 
cirkulāru tinumu, ietverot pieres un pakauša 
paugurus 

 

• Pakauša rajonā saiti virza slīpi uz leju

  

• Zem auss ļipiņas saiti virza slīpi uz augšu (uz 
pieri), nosedzot daļu vaiga un aci
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• Sterilo materiālu uz acs var uzlikt tagad un 
uzreiz fiksēt

  

• Saiti virza slīpi uz leju, nosedzot otru aci un daļu 
vaiga, zem auss ļipiņas saiti virza slīpi uz augšu

• Saitēšanu atkārto, līdz abas acis ir nosegtas

• Pārsiešanu beidz ar cirkulāru pārsēju apkārt gal- 
vai, saiti nostiprina, piemēram, ar leikoplastu 

 

27.8. attēls. Pārsējs abām acīm 

                                            Svarīgi! 

 Jācenšas pacienta auss gliemežnīcas atstāt bez pārsēja.

 

27.9. attēls. Abu acu pārsēja uzlikšanas shēma 
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27.1.2. Kapuces veida pārsējs

 Kapuces veida pārsēju izmanto, ja ir galvas ievainojums, arī pēc neiroķirurģiskām 
operācijām

 Pacienta poza – sēdus, stabili atbalstītu muguru, ar seju pret procedūras veicēju, vai 
guļus 

 Brūces apstrāde ir jau veikta, brūce  ir nosegta ar sterilu materiālu 

 

• Apmēram 10 cm x 1 m garu saiti pārliek pār 
pacienta galvu un palīgs (vai pacients) tur tās 
brīvos galus  zem zoda 

  

• Ar otru saiti veic divus cirkulārus tinumus ap 
galvu  

 

• Saiti virza pāri  galvai (pa priekšpusi) uz pretējo 
pusi un apliec ap pirmo saiti 

 

  

• Saiti pār pakausi virza uz pacienta ausi un aptin 
ap pirmo saiti   
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• Tinumus atkārto, virzoties no perifērijas uz 
centru (galvvidu) un par 1/2 vai 2/3 nosedzot 
iepriekšējo tinumu, kamēr ir nosegta visa galvas 
virsma   

• Saites galu aptin ap pirmo saiti un tās sasien 
zem pacienta zoda, bet saiti var arī piesiet, izvēr-
tējot, vai mezgls  pacientam  netraucēs,  vai var 
pārsēju nostiprināt ar cirkulāriem tinumiem ap 
galvu   

  

27.10. attēls. Kapuces veida pārsējs 

 

27.11. attēls. Kapuces veida pārsēja uzlikšanas shēma

Svarīgi! 

 Jāpārliecinās, ka zem zoda sasietās saites nav pārāk ciešas un netraucē paci- 
entam.
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27.2. Pārsējs krūškurvim – Dezo 

 Izmanto, ja nepieciešama krūškurvja un augšējās ekstremitātes imobilizācija, 
piemēram, pēc atslēgas kaula lūzuma, pleca traumas, pēc augšdelma kaula mežģījuma 
repozīcijas 

 Pacienta poza

• Sēdus, bet tā, lai ir iespējams brīvi piekļūt pacienta mugurai

• Guļus. Traumētās puses roka saliekta elkoņa locītavā, pievirzīta krūškurvim. Padusē –
marles–vates spilventiņš 

 Darbība 

• Marles–vates vai cita piemērota materiāla spil- 
ventiņa ielikšana pacienta padusē 

 

• Divi cirkulāri tinumi apkārt krūškurvim no 
veselās uz traumēto pusi   

• Saiti virza pa krūškurvja priekšpusi no veselās 
paduses uz traumētās puses plecu

• No traumētā pleca saiti pa mugurpusi virza uz 
traumētās puses elkoni  
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• No traumētās puses elkoņa saiti virza uz veselo 
padusi pa krūškurvja priekšpusi 

 

 • No veselās paduses saiti pa mugurpusi virza uz 
traumētās puses plecu  

• No traumētās puses pleca saiti pa priekšpusi 
virza uz traumētās puses elkoni 

 • No traumētās puses elkoņa saiti pa mugurpusi 
virza uz veselās puses padusi 

  

• Divi cirkulāri tinumi ap krūškurvi

• Tinumus atkārto, ja pārsējs jānēsā ilgstoši 

• To vairākās saites krustošanās vietās cauri 
visiem slāņiem sastiprina:
a) sašujot ar ķirurģisko diegu,
vai
b) caurdurot ar Peānu, izvelkot šaurāku marles 
saiti un sasienot 
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• Ap pacienta kaklu nostiprina marles saiti, kas 
kalpos rokas atbalstam

 

  

27.12. attēls. Dezo pārsējs

Svarīgi! 

Pareizi uzliekot Dezo pārsēju, veidojas divi trīsstūri – uz krūtīm un uz muguras 

 

 Dezo pārsēja uzlikšanas shēma īsumā

 Cirkulārs tinums – veselā paduse – slimais plecs (pa priekšu) – slimais elkonis (pa 
aizmuguri) – veselā paduse – slimais plecs (pa aizmuguri) – slimais elkonis (pa priekšu) – 
veselā paduse 

 

27.13. attēls. Dezo pārsēja uzlikšanas shēma

Cita informācija

 Dezo pārsējs nosaukts tā izgudrotāja franču ķirurga Pierre Joseph Desault 
(1744–1795) vārdā. 
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27. 3. Pārsēji augšējai un apakšējai ekstremitātei 

27.3.1. Diverģējošais pārsējs elkonim vai celim 

 Pacienta poza – sēdus vai guļus, elkonis vai celis saliekts 90° leņķī 

 

27.14. attēls. Diverģējošā pārsēja uzlikšanas shēma

 Darbība 

• Divi cirkulāri tinumi apkārt elkoņa vai ceļa 
locītavai  

  

• Saites virzīšana slīpi uz augšu un apkārt augš- 
stilbam vai augšdelmam  

• Saites slīpa virzīšana zem ceļa locītavas vai pa 
elkoņa locītavu, tās krustošana ar iepriekšējiem 
tinumiem
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• Saites slīpa virzīšana uz leju un ap ekstremitātes 
perifēro daļu  

 

• Tinumus atkārto pēc nepieciešamības 

• Saiti nostiprina ap augšdelmu vai augšstilbu

27.15. attēls. Pārsējs elkonim vai celim (diverģējošais) 

27.3.2. Konverģējošais pārsējs elkonim vai celim

 Pacienta poza – sēdus vai guļus, elkonis vai celis saliekts 

 Darbība 

• Divi cirkulāri tinumi apkārt apakšdelmam vai 
apakšstilbam    
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• Saites slīpa virzīšana uz augšu  virs locītavas un 
apkārt ekstremitātei    

• Saites virzīšana atpakaļ uz ekstremitātes peri- 
fēriju (tinumi krustojas zem ceļa locītavas vai 
elkoņa locītavā)   

• Tinumus atkārto, virzoties uz locītavu, līdz locī- 
tava ir nosegta ar saiti   

• Divi cirkulāri tinumi apkārt elkonim vai celim

• Saiti nostiprina ap augšdelmu vai augšstilbu

27.16. attēls. Pārsējs elkonim vai celim (konverģējošs)
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27.17. attēls. Konverģējoša pārsēja uzlikšanas shēma

27.3.3. Astoņveida pārsējs pēdai vai plaukstai

 Izmanto plaukstas un plaukstas locītavas vai pēdas ievainojumu, traumu gadījumā

 Pacienta poza – sēdus vai guļus

   

27.18. attēls. Plaukstas un pēdas astoņveida pārsēja uzlikšanas shēma 

 Darbība 

• Divi cirkulāri tinumi apkārt apakšdelmam vai 
apakšstilbam   

Plaukstas astoņveida 
pārsējs

Pēdas astoņveida pārsējs
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• Saites slīpa virzīšana uz pirkstu proksimālajām 
falangām

• Cirkulārs tinums ap plaukstu vai pēdu 

 

• Slīpa saites virzīšana uz locītavas pusi  

 

• Cirkulārs tinums apkārt ekstremitātei, tinumus 
atkārto pēc nepieciešamības  

• Divi cirkulāri tinumi ap ekstremitāti  

 

27.19. attēls. Astoņveida pārsējs pēdas vai plaukstas locītavai 
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27.3.4. Plaukstas pārsējs un pirkstu pārsējs  –  “dūrainītis”

 Pārsēju izmanto, ja ir plašas brūces pirkstos un plaukstā 

 Pacienta poza – sēdus vai guļus 

 Nepieciešams – saite 7–10  cm platumā 

 Darbība  

• Starp pacienta pirkstiem ievieto sterilu mate- 
riālu, lai tie “nesalīp” kopā, lai izvairītos no mace- 
rācijas un vēlāk pārsēja noņemšana būtu mazāk 
traumatiska   

• Divi cirkulāri tinumi apkārt apakšdelmam  

 

• Saites slīpa virzīšana pa plaukstas virspusi līdz 
pirkstu galiem   

• Saites virzīšana pāri pirkstu galiem un pa plauk- 
stas iekšpusi līdz delnas locītavai un atpakaļ 
līdz pirkstiem, un tad pa plaukstas ārpusi līdz 
locītavai
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• Atkārto, līdz plauksta ir nosegta ar saiti

• Ar vienu roku saitē, ar otru pietur tinumus

• Atgriezenisko tinumu nostiprināšana ar spirāl- 
veida tinumiem virzienā no pirkstu galiem uz 
plaukstas locītavu  

 

• Saites nostiprināšanas astoņveida pārsējs ap 
plaukstas locītavu 

• Ja nepieciešams pārsiet arī īkšķi – cirkulāri 
tinumi ap plaukstas locītavu + īkšķa pārsējs – 
spirālveida vai vārpveida 

  

 

27.20. attēls. “Dūrainītis”
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27.3.5. Vārpveida pārsējs īkšķim

 Pacienta poza – sēdus vai guļus

 Darbība 

• Divi cirkulāri tinumi ap plaukstas locītavu

• Slīpa saites virzīšana pa plaukstas iekšpusi uz 
īkšķi

• Vārpveida tinumi ap īkšķi, virzoties no naga 
falangas uz plaukstu

• Cirkulārs tinums ap plaukstas locītavu

27.21. attēls. Vārpveida pārsējs īkšķim 

27.22. attēls. Īkšķa vārpveida pārsēja uzlikšanas shēma 

Svarīgi! 

 Ja nepieciešams ar saiti nosegt pirksta galu, izmanto atgriezenisko tinumu un 
pēc tam vārpveida pārsēju. 
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27.3.6. Spirālveida pārsējs visiem pirkstiem – “pirkstainītis”

 Pārsēju izmanto, ja ir lielas brūces vairākos pirkstos 

 Pacienta poza – sēdus vai guļus 

 Darbība 

• Divi cirkulāri tinumi ap plaukstas locītavu   

• Saiti slīpi virza pa plaukstas virspusi līdz pirksta galam

  

• Veic spirālveida tinumus virzienā no distālās 
uz proksimālo falangu

• Saiti slīpi virza pāri plaukstas virspusei  

 

• Veic cirkulāru tinumu ap plaukstu 
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• Darbības atkārto, līdz nosaitēti visi pirksti  

• Divi cirkulāri tinumi ap plaukstas locītavu   

27.23. attēls.  “Pirkstainītis” 

 

27.24. attēls. Pirksta pārsēja uzlikšanas shēma 

Svarīgi! 

 Pareizi uzlikta pārsēja gadījumā saite krustojas plaukstas virspusē, bet delna 
ir brīva 
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Nodaļā „Desmurģija”  lietotie jēdzieni 

1. Pārsējs – materiāls, ko izmanto brūču, ķermeņa daļu ārstēšanai, to aizsargāšanai no 
saskares ar ārējo vidi

2. Pārsiešana – procedūra, kuras laikā tiek uzlikts pārsējs 



Nodaļā „Desmurģija” izmantotās literatūras avoti

1. Jirkovsky D. et al Nursing procedures and intervention – Prague, 2014, p. 498 

2. Jakušonoka R., Jodzēviča H., Gibners R. Transporta imobilizācija. Pārsēji. – Multineo, 57 lpp. 

3. Земан М. Техника наложения повязок – Санкт-Петербург,  Питер,  1994, с. 201

4. Volkolakovs J., Leiše Ā., Muceniece L. Ārstniecisko manipulāciju tehnika – Rīga, Zvaigzne, 
1981, 188 lpp.

5. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/10530/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BC% 
D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F

6. http://bgmy.ru/4703-tehnika-nalozheniya-povyazki-chepec.html

7. https://nursing.unboundmedicine.com/nursingcentral/view/Tabers-Dictionary/731000/
all/bandage

8. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/bandaging



Skaidrojums
masas mērvienība, kas vienāda ar vienu kilograma tūkstošdaļu

grama tūkstošdaļa, 1 g = 1000 mg

grama miljonā daļa, 1 mg = 1000 mcg, 1g = 1000000 mcg

tilpuma vienība

litra tūkstošdaļa, 1 l = 1000 ml

Mērvienība Saīsinājums 
grams g

miligrams mg

mikrograms μg / mcg

litrs l

mililitrs ml

Piemērs

Pacients p/os saņēmis 500 mg paracetamola. 
Cik tas ir g? 
500 : 1000 = 0,5 g 

Pacientam jāievada tiopentāla nātrijs 50 mg, 
flakonā ir 1 g. Cik mg zāļu ir flakonā?
1 x 1000 = 1000 mg

Pacientam i/m ievadīti 0,08 g drotaverīna. Cik 
tas ir mg? 
0,08 x 1000 = 80 mg

Pacientam i/m ievadīts 1 ml 2% trimeperidīna 
hidrohlorīda. Cik mg zāļu pacients ir saņēmis? 
2 x 10 = 20 mg 

Pacientam i/v jāievada 10 ml 2,4% aminofilīna. 
Cik % ir šķīdums, ja zāles satur 24 mg/ml? 
24 : 10 = 2,4% 

Cik % ir dopamīna šķīdums, kura vienā ml ir 
10 000 mcg zāļu? 
10000 : 10000 = 1% 

Pacientam nepieciešams i/v ievadīt 60 μg 
naloksona hidrohlorīda. Ampulā ir 0,4 mg/ml.  
Cik μg zāļu ir vienā ampulā? 
0,4 x 1000 = 400 mcg

Nepieciešamā 
mērvienība

Esošā 
mērvienība 

Formula

g

mg

mg

X %/ 1 ml 

X %/ 1 ml 

µg

mcg 

mg

g

X %/ 1 ml 

mg

μg

mcg

mg

mg : 1000

g x 1000

 % x 10

mg : 10

mcg : 10 000

mg x 1000
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28. ZĀĻU DEVU APRĒĶINĀŠANA

☑ Latīniski – dosis medicamentorum 
☑ Angliski – drug dosage
☑ Krieviski – доза лекарства

28.1. tabula. Zāļu devu mērvienības

28.2. tabula. Zāļu devu konversijas formulas 
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28.2. tabula. Turpinājums. Zāļu devu konversijas formulas

Piemērs

Cik mcg satur 1 ml 4% dopamīna šķīduma? 
4 x 10 000 = 40 000 mcg

Pacientam nepieciešams i/v ievadīt 2 mg 
naloksona hidrohlorīda. Ampulā ir 400 μg/ml.  
Cik mg zāļu ir vienā ampulā?
400 : 1000 = 0,4 mg 

Pacients p/os saņēmis 0,04 l šķidruma. 
Cik tas ir ml?
0,04 x 1000 = 40 ml 

Pacientam i/v ievadīti 120 ml Ringera šķīduma. 
Cik tas ir l?
120 : 1000 = 0,12 l

Nepieciešamā 
mērvienība

Esošā 
mērvienība 

Formula

μg

mcg 

mg

ml

l 

X %/ 1 ml 

µg

mcg

l

ml

X % x 10000

mcg : 1000

l x 1000

l : 1000
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Nepieciešamās devas aprēķināšana ar vienu nezināmo

1. piemērs 

Pacientam nepieciešami 500 mg paracetamola, pieejams paracetamols 120 mg/5 ml. 

120 mg – 5 ml 

500 mg – x ml 

x = (500 x 5) : 120 = 20,8 ml

2. piemērs 

Pacientam  ar ķermeņa masu 65 kg i/v jāievada N – acetilcisteīns 50 mg/kg. Kopumā nepie- 
ciešami 3250 mg zāļu.  Pieejams ACC 100 mg/ml, vienā ampulā 3 ml.

300 mg – 3 ml

3250 mg – x 

x = (3250 x 3 ) : 300 =  32,5 ml 

Svarīgi!

 Lai pareizi ievadītu un aprēķinātu pacientam nepieciešamo zāļu devu, gan 
nozīmētajai, gan ievadāmajai, gan pieejamajai devai ir jābūt konvertētai vienā 
sistēmā, piemēram, mg. 

 “Pareizi” likums 

• Pareizs pacients

• Pareizas zāles

• Pareiza deva

• Pareizs ievades veids

• Pareizs ievades laiks

• Pareiza dokumentēšana 



NOBEIGUMS

 Veselības aprūpe un tajā izmantotās tehnoloģijas nepārtraukti mainās un attīstās, 
tiek veikti pētījumi, ieviesti jauni medikamenti un metodes, rodas jauna pieredze un 
skatījums uz dažām lietām, tādēļ grāmatā apkopoto informāciju nevar uzskatīt par pilnīgu 
un pabeigtu. Mūsdienu medicīnas studenti nespēj savā ikdienā iedomāties, piemēram, 
šļirču sterilizēšanu ar vārīšanu, jo tagad tiek izmantoti vienreiz lietojamie instrumenti, 
tomēr vēl pirms pārdesmit gadiem tā bija māsas un ārsta palīga ikdiena. Arī šīs grāmatas 
tapšanas laikā ir pilnveidojušās tehnoloģijas, veikti jauni pētījumi, izdarīti atklājumi. Tāpēc 
autores atzīst, ka mēs varam fiksēt kādu vienu posmu un tad turpināt doties tālāk. Tādējādi 
piedāvātā grāmata klīnisko procedūru veikšanā jau gaida papildināšanu un pilnveidošanu.

Autores vēlas arī pateikties kolēģiem, kas palīdzējuši grāmatas tapšanā.  



PATEICĪBAS

 Vissirsnīgākais paldies par morālu un tehnisku atbalstu, ieteikumiem un palīdzību 
ideju realizēšanā draugiem un kolēģiem Igoram Bistrjaņikam, Helēnai Meijerei, Lidijai 
Ozoliņai, Viktoram Saksonam un Robertam Stašinskim.

 Īpaša pateicība dakterei Sigitai Kazūnei par materiālu lasīšanu, vērtēšanu un konstruk- 
tīvu kritiku.

 Paldies ķirurgam Rolandam Gibneram par konsultāciju materiālam par šuvju izņem- 
šanu un ķirurģiskajiem instrumentiem.

 Paldies Lindai Haukai par palīdzību ar terminu tulkošanu latīņu valodā.

 Paldies visiem kolēģiem Toksikoloģijas un sepses klīnikā, kā arī RSU Sarkanā Krusta 
Medicīnas koledžai, tās studentiem un kolēģiem, kuri ir palīdzējuši grāmatas tapšanā. 

 Īpaša pateicība RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas kolēģēm Madarai Blumbergai 
un Ligijai Vucānei.

 Pateicība Annai Angenai (B. Braun Medical).


